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ATA DA 

8.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 

DE ODIVELAS (2017-2021) 

 

 

No dia vinte e cinco de junho de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas, 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 7ª Reunião Ordinária do CMJ de Odivelas, realizada a 05 de fevereiro 

de 2019;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2 – Redação final do Regimento do Conselho Municipal de Juventude de Odivelas; ---------------- 

Ponto 3 – Outros assuntos de interesse geral. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Antes do início dos trabalhos da reunião, foi conferida posse ao seguinte Conselheiro: -------------------- 

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

Carla Garcia ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ 

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

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

Membro da Assembleia Municipal do PSD; Membro da Assembleia Municipal da CDU, Membro da 

Assembleia Municipal do PAN; Membro da Assembleia Municipal do BE, Membro da Assembleia Municipal 

do CDS/PP, Representante da Juventude Popular; Representante do Bloco de Esquerda (Grupo de Jovens), 

Representante da Juventude Comunista Portuguesa, 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 

Guias de Portugal – 1ª Companhia de Odivelas, 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.------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

CARINA CASTANHEIRA, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO PS ----------------------------------------- 
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TÂNIA MAHOMED, REPRESENTANTE DA JUVENTUDE SOCIALISTA ----------------------------------------------- 

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

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

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

NINA BORDALO E SÁ, REPRESENTANTE DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 69 

ODIVELAS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FRANCISCO MATOS, REPRESENTANTE DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 

1177 FAMÕES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

CARLA GARGIA, REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL – GRUPO 

11 ODIVELAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIEDADE SEMEDO, REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL – 

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

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

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. --------------------------------- 

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

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

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

Aberto o período antes da Ordem do Dia, a Senhora Presidente do Conselho mencionou a realização da 

edição do “Maio Mês da Juventude 2019” organizado pelo Gabinete da Juventude em que o objetivo do 

evento consistiu na promoção de um conjunto de iniciativas do interesse da população, que visassem 

proporcionar momentos de diversão e lazer. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu também que a grande prioridade deste ano tinha sido “a descentralização das iniciativas pelas 

várias freguesias do Concelho para que todas conseguissem ter acesso às diversas atividades 

programadas, tendo a programação sido efetuada atendendo às opiniões/sugestões recolhidas, com vista a 

realização de ações que fossem do agrado dos jovens e da população em geral, exemplo disso foi a 

iniciativa “Cultura Pop: SteamPunk, Cosplay e videojogos, cuja participação superou as espectativas”. ------- 

A Senhora Presidente do Conselho aludiu ainda que “a par da diversidade que se pretendeu dar à 

programação, não deixaram de ser desenvolvidas as iniciativas que se destacaram nas edições anteriores, 

nomeadamente a peça de teatro apresentada pelo Grupo de Teatro Amador da Casa da Juventude bem 

como a iniciativa “Jovens sobre Rodas”, duas atividades sempre com muita adesão. ---------------------------- 

Todos os anos o Gabinete da Juventude aposta no Festival Jovem por se tratar de um fim de semana 

repleto de atividades que combinam lazer, convívio e diversão. -----------------------------------------------------------

Este ano o Festival Jovem realizou-se na Escola Secundária da Ramada com o Concerto Musical de 

Bárbara Bandeira, (como cabeça de cartaz). Para além do concerto a população teve ainda ao seu dispor 
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atividades radicais (bungee Jump, parede escalada, simulador queda livre, slide, insufláveis), espaço chill 

out com DJ e street food.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

A Senhora Presidente do Conselho findou a sua intervenção referindo que "o sucesso alcançado foi o 

resultado do esforço conjunto, pelo que gostaria de agradecer a toda a equipa do Gabinete de Juventude, 

na pessoa da Sra. Coord. Guida Uvaldo e às demais associações envolvidas nestas comemorações.” -------- 

Não se tendo verificado mais intervenções a Senhora Presidente do Conselho encerrou o período antes 

da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

APROVAÇÃO DA ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMJ DE ODIVELAS REALIZADA A 05 DE 

FEVEREIRO DE 2019. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

A Senhora Presidente do Conselho colocou à aprovação a ata da 7ª Reunião Ordinária do CMJ de 

Odivelas, realizada a 05 de fevereiro de 2019, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade dos 

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

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

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

REDAÇÃO FINAL DO REGIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE ODIVELAS. ------- 

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

A Senhora Presidente do Conselho proferiu uma intervenção referindo que “após a 7ª Reunião Ordinária 

do Conselho Municipal de Juventude de Odivelas realizado a 5 de fevereiro de 2019, foram aprovadas as 

alterações ao Regulamento e Regimento do CMJ, tendo as mesmas sido remetidas ao Gabinete de Apoio à 

Presidência. Contudo, após análise da proposta em sede da Presidência verificou-se que dada a natureza 

da matéria do ponto 2 do art.º 5, que passo 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 no mesmo. --------------------------- 

Poderá a mesma ser incluída no art.º 7 cuja epígrafe se encontra nos Direitos dos membros do CMJO como 

nº 3 conforme os Senhores Conselheiros têm na vossa pasta. ------------------------------------------------------------- 

Com a inclusão desta alteração no Regimento a mesma entrará em vigor a seguir à deliberação tomada na 

presente reunião”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida a Senhora Presidente do Conselho colocou à aprovação a redação final do Regulamento do 

Conselho Municipal de Juventude de Odivelas, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos 
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presentes na referida reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

A Senhora Presidente do Conselho prestou informações relativas à Inauguração da Rotunda Olav Baden 

Powell solicitando à Associação de Guias de Portugal um breve enquadramento da importância desta 

personalidade para apresentar o pedido fundamentado ao Gabinete de Apoio ao Sr. Presidente. --------------- 

Referiu também que Câmara Municipal de Odivelas rececionou um convite da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens em Risco de Odivelas (CPCJO), para a Eleição de um jovem representante das 

Associações Juvenis do Concelho de Odivelas, tendo mencionado “a quem esteja interessado, a eleição do 

jovem representante das associações, terá lugar no próximo dia 3 de julho, pelas 21h, na sala atelier, do 

Pavilhão Polivalente de Odivelas”. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Eram dezoito horas e quarenta 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 _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


