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ATA DA 

6.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 

DE ODIVELAS (2017-2021) 

 

 

No dia onze de dezembro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas minutos, reuniu-se o Conselho 

Municipal de Juventude de Odivelas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

I – PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

II – PERIODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

Ponto 1 – Aprovação da ata da 3ª Reunião Ordinária do CMJ de Odivelas, realizada a 20 de março de 

2018;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2 – Aprovação da ata da 5ª Reunião Ordinária do CMJ de Odivelas realizada a 21 novembro de 

2018; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 - Análise e definição de Propostas de Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de 

Juventude de Odivelas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 4 – Outros assuntos de interesse geral. ------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Antes do início dos trabalhos da reunião, foi conferida posse aos seguintes Conselheiros: --------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

António Ramos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pedro Massano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Registaram-se as ausências dos Conselheiros: ----------------------------------------------------------------------------- 

Membro da Assembleia Municipal do PSD; Representante da Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 

11 Odivelas; Representante do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 69 Odivelas; Representante do 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1177 Famões; Representante Corpo Nacional de Escutas – 

Agrupamento 1242 Ramada; Representante da Associação de Escuteiros e Guias da Europa-Portugal; 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 879 Póvoa de Santo Adrião; Representante da Associação de 

Estudantes do Instituto Superior de Ciências Educativa e Representante da ANJI DJAP – Associação 

Nacional Juvenil de Imigrantes Diáspora Juvenil Africana em Portugal.---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Registaram-se as presenças dos Conselheiros: --------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTÓNIO RAMOS, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO PS -------------------------------------------------- 

JOSÉ CARLOS PIRES, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA CDU ------------------------------------------- 

JOÃO PELA, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CDS/PP ----------------- ----------------------------------  

LUÍS SANTOS, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO BE -------------------------------------------------------- 

NÉLSON SILVA, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO PAN --------------------------------------------------- 

JOÃO BORGES, REPRESENTANTE DA JUVENTUDE SOCIALISTA ------------------------------------------------ 

JOÃO CORREAS, REPRESENTANTE DA JUVENTUDE SOCIAL DEMOCRATA ------------------------------------ 

DANIEL SILVA, REPRESENTANTE DA JUVENTUDE POPULAR ------------------------------------------------------- 

PEDRO MASSANO, REPRESENTANTE DA JUVENTUDE COMUNISTA PORTUGUESA ------------------------ 

RICARDO CANAS, REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÂO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL – GRUPO 

9 – OLIVAL BASTO -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------  

MARIA PIEDADE SEMEDO, REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL – 

GRUPO 19 PONTINHA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDRO FONSECA, REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE ADVENTISTA ------------------------- 

MARGARIDA FERNANDES, REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE GUIAS DE PORTUGAL – 1ª 

COMPANHIA DE ODIVELAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

Verificada a existência de quórum nos termos do disposto no n.º2, do artigo 27º, do Regimento do Conselho 

Municipal de Juventude, a Senhora Presidente do Conselho deu início à reunião. ------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Registaram-se os seguintes pontos de ordem: ----------------------------------------------------------------------------- 

José Carlos Pires, membro da Assembleia Municipal da CDU, esclareceu os presentes relativamente à 

falta de comparência nas anteriores duas reuniões do Conselho Municipal de Juventude pelo facto de não 

ter rececionado a convocatória. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida a Senhora Presidente do Conselho lamentou o sucedido explicando tratar-se de um erro na 

base de dados dos serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

I - PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

Aberto o período antes da Ordem do Dia, não se registaram intervenções, tendo a Senhora Presidente do 

Conselho dado continuidade à Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

II - ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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-------------------------------------------------------------- PONTO UM --------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMJ DE ODIVELAS REALIZADA A 20 DE 

MARÇO DE 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Presidente do Conselho colocou à aprovação a ata da 3ª Reunião Ordinária do CMJ de 

Odivelas, realizada a 20 de março de 2018, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade dos presentes 

na referida reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- PONTO DOIS ---------------------------------------------------- 

APROVAÇÃO DA ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMJ DE ODIVELAS REALIZADA A 21 DE 

NOVEMBRO DE 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Senhora Presidente do Conselho colocou à aprovação a ata da 5ª Reunião Ordinária do CMJ de 

Odivelas, realizada a 21 de novembro de 2018, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade dos 

presentes na referida reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

------------------------------------------------------------- PONTO TRÊS --------------------------------------------------------------

ANÁLISE E DEFINIÇÃO DE PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE ODIVELAS. --------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente do Conselho informou os presentes da existência de duas propostas de alteração 

ao Regulamento do Conselho Municipal de Juventude, uma por parte da Juventude Social Democrata e 

outra da Juventude Socialista. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida passou a palavra ao representante da Juventude Social Democrata, João Correas, que 

apresentou a proposta de redação dos artigos 20.º, 21.º e 22.º do Regulamento do Conselho Municipal de 

Juventude. ------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------  

A Senhora Presidente do Conselho posteriormente concedeu a palavra ao representante da Juventude 

Socialista, João Borges que proferiu uma intervenção com uma proposta, que se passa a citar: ----------------

“Os pressupostos que conduziram à aprovação do Regulamento do Conselho Municipal da Juventude de 

Odivelas em 2012, designadamente “reforçar a promoção da cidadania ativa dos jovens”, foram alcançados.  

Contudo, há necessidade de introduzir alterações no referido Regulamento Municipal, visando a sua 

adequação à atual realidade, nomeadamente na Composição do Órgão. -----------------------------------------------

A Juventude Socialista reitera que as reuniões do CMJ não são públicas, e assim devem continuar, uma vez 

que a alínea b) do artigo 4.º do Regulamento do Conselho Municipal da Juventude de Odivelas pressupõe 

que todas as entidades relativas à juventude têm o direito à representação e audição, direito assegurado 

através do representante de cada entidade, de acordo com o artigo 5.º do mesmo Regulamento. --------------- 



 4 

Assim, e evitando novos inequívocos, sugerimos que ao artigo 7.º acrescente-se um ponto 1 com a seguinte 

redação: “As reuniões do CMJ não são públicas, salvo deliberação prévia do órgão”; o ponto 2 seria o que 

já consta no artigo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Neste seguimento, e visando a promoção da formação autárquica e preparação de, porventura, futuro 

representante das entidades presentes no CMJO propõe-se ainda que ao artigo 5º acrescente-se um ponto 

2 com a seguinte redação: “poderão ainda estar presentes no Conselho, em espaço definido por quem 

preside a reunião, um acompanhante, sem direito a voto e participação, por cada representante 

efetivamente presente na mesma.”; o ponto 1 seria o que já consta no artigo.------------------------------------------ 

De seguida a Senhora Presidente do Conselho apresentou uma proposta de alteração aos tempos do 

Período Antes da Ordem do Dia (PAOD), designadamente o limite máximo de 30 minutos para 

intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por sua vez, José Carlos Pires, membro da Assembleia Municipal da CDU, sugeriu a possibilidade de 

inscrição de jovens do público, no período de 24 horas de antecedência, para apresentação de propostas 

na área da Juventude, com o tempo máximo de intervenção de três minutos e com resposta na altura ou por 

escrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

Posteriormente o membro da Assembleia Municipal do PAN, Nélson Silva, sugeriu uma alteração à 

redação apresentada pela Juventude Socialista, que se passa a citar: -------------------------------------------------  

“Poderão ainda estar presentes no Conselho, em espaço definido por quem preside a reunião, um 

assistente, sem direito a voto e participação, por cada representante efetivo na mesma.” ------------------- 

Após a intervenção, o representante da Juventude Socialista, João Borges, usou da palavra mencionando 

a concordância da redação apresentada pelo membro da Assembleia Municipal do PAN, Nélson Silva. ------- 

De seguida, o membro da Assembleia Municipal da CDS/PP, João Pela advertiu para as consequências do 

caráter público das reuniões do Conselho Municipal de Juventude, sugerido pela JSD. Tendo o 

representante da Juventude Social Democrata, João Correas, prescindiu da proposta apresentada. ----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

A Senhora Presidente do Conselho colocou à aprovação a proposta de limite máximo de trinta minutos do 

PAOD, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade dos presentes na referida reunião.-----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

A Senhora Presidente do Conselho colocou à aprovação a proposta da CDU da possibilidade de inscrição 

de jovens do público, no período de 24 horas de antecedência, para apresentação de propostas na área da 

Juventude, com o tempo máximo de intervenção de três minutos e com resposta na altura ou por escrito, 

tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade dos presentes na referida reunião.---------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

A Senhora Presidente do Conselho colocou à aprovação a proposta do PAN de alteração da proposta da 

JS no ponto 2, com a seguinte redação: ”poderão ainda estar presentes no Conselho Municipal da 

Juventude, em espaço definido por quem preside a reunião, um assistente, sem direito a voto e 
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participação, por cada representante efetivo na mesma”, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade 

dos presentes na referida reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Presidente do Conselho colocou à aprovação a proposta da não abertura do Conselho 

Municipal da Juventude ao público, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade dos presentes na 

referida reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------- PONTO QUATRO --------------------------------------------------------

OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL. ------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

A Senhora Presidente do Conselho prestou informações relativas às atividades a desenvolver pelo 

Gabinete de Juventude na interrupção letiva de 20 e 21 de dezembro. -------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Eram dezanove horas e quarenta e sete minutos, quando a Senhora Presidente do Conselho em exercício 

declarou encerrada a reunião, tendo dela sido lavrada a presente minuta da ata -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

A Presidente do Conselho Municipal de Juventude 

 

 

_________________________________________ 

(Mónica Vilarinho) 

Membros do Conselho: 

 

 

1º Secretário – José Carlos Pires ________________________________________________________ 

 

 

2º Secretário – Nélson Silva _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


