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1ª Reunião extraordinária CMJ Almada – 26 de março de 2021    

 

 

 

A primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal da Juventude de Almada realizou-se ao vigésimo 

sexto dia de março de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas e vinte minutos, por videoconferência 

através da plataforma online Cisco Webex, sendo esta a segunda reunião do Conselho Municipal de 

Juventude de Almada. 

Na reunião presidida pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Almada, João Couvaneiro, que 

tem a seu cargo, entre outros, o pelouro da Juventude; Raquel Pacheco e João Espada Rodrigues dos 

gabinetes do Vice-Presidente da Presidência, respetivamente. Da parte do Departamento de Desporto e 

Juventude, participou o Sr. Diretor, Luís Costa e em representação da Divisão de Juventude estiveram 

presentes: Chefe de Divisão, Vítor Carmona e as técnicas Andreia Garrido, Moira Praça e Vânia Cruz. 

Na reunião estavam presentes as associações: 

Associação Kalé Heritage - Mário Amaro; 

Unidos na Diferença - Keveni Fernandes; 

Multiplicar Opiniões Associação - Cátia Godoroja; 

Bullying Stop - Maria Fernandes Teixeira; 

anTUNiA- Tuna de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa - Hugo da Paz; 

Corpo Nacional de Escutas - João Silva; 

Juventude Socialista - Cátia Patrícia dos Santos Oliveira; 

Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa - Susana 

Miguéis; 

Lifeshaker - Patricia Gil. 

 

 Na reunião estava presente o Partido Bloco de Esquerda com assento na Assembleia Municipal de Almada. 

Estava também presente na reunião a Associação Novo Mundo com estatuto de observador. 

Usou da palavra João Couvaneiro que explicou o porquê da realização extraordinária, devido a ser o último 

dia passível de inscrição para o Encontro Nacional dos Conselhos de Juventude. Explicou também que com o 

objetivo de maior transparência de todos os processos, à semelhança das reuniões de Câmaras e Assembleia 

Municipal, a reunião é transmitida em direto no canal de Youtube da Câmara Municipal de Almada, 

garantindo também a participação em processos democráticos e de cidadania a todos os Almadenses.   
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 Usou da Palavra Vânia Cruz que explicou que na Câmara Municipal de Almada se encontra a decorrer um 

programa com o nome Juventude Liberdade e Associativismo, a festejar de vinte e quatro de março até ao 

dia trinta de abril com o mote de comemorar os direitos à associação e liberdade no contexto da juventude. 

Neste programa há quatro datas a assinalar, dia vinte e quatro de março, onde se divulgou a legislação que 

oficializa este dia como dia nacional do estudante. No dia vinte e oito março comemora o dia da juventude, 

com uma edição extra da newsletter da juventude com muitas das decisões tomadas hoje. O dia vinte e 

cinco de abril, que terá a participação de um membro do conselho e por fim o dia trinta de abril, que celebra 

o dia do associativismo jovem. No decorrer deste mês existirão também sessões de capacitação dos 

conselheiros do conselho municipal da juventude com as temáticas: Funcionamento do Conselho Municipal 

de Juventude de Almada e as funções dos conselheiros; Os processos eleitorais do município Câmara 

Municipal de Almada e Assembleia Municipal; Os documentos do município (como relatório de contas e 

planos de atividade) e Outras políticas de participação jovens municipais. Neste âmbito foram partilhados 

convites para partilha de vídeos das associações do concelho, mas também está a ser realizada 

geolocalização de todas as associações do movimento associativo juvenil no geoportal da Câmara Municipal 

de Almada, a ser divulgado no dia trinta de abril. Foi também pedido aos jovens de Almada a título individual 

que elaborem uma mensagem num cartaz sobre o que é ser jovem em Almada, a ser recolhidas no presente 

mês e serão divulgadas no mês da juventude. No dia trinta de abril será realizado um webinar com o tema 

Reforçando o acesso da juventude aos seus direitos. Convidando as associações juvenis de Almada a falar 

dos direitos da juventude durante dois minutos no webinar. Foi realçada a importância da partilha e 

promoção das informações partilhadas na newsletter. 

 Usou da palavra Andreia Garrido que apresentou dois projetos a decorrer. O primeiro o Concurso de Jovens 

Talentos, com as candidaturas abertas até ao dia dezoito de abril no site da juventude, este concurso 

pretende promover todos os talentos e percursos de Almada, que tenham uma ligação ao concelho de 

Almada. Os participantes podem ser residentes, estudantes ou ter atividade relevante no concelho, e devem 

ter idade compreendida entre os doze e os trinta e cinco anos. Existem cinco categorias, passíveis de 

participação individual ou em grupo, o Conhecimento; as Artes; Empreendedorismo; Cidadania e Desporto. 

Dentro destas cinco categorias, serão selecionados dois premiados, por um júri, que recebem um prémio 

entre os duzentos e cinquenta euros a mil e quinhentos euros que será atribuído, por um júri, o prémio de 

Almada Cidade Educadora que será atribuído à candidatura mais relevante independente da área de 

candidatura a concurso. Este concurso tem dois embaixadores da cidade de Almada, a Joana Rodrigues com 

um percurso bastante interessante na área das artes plásticas, tendo criado também uma marca própria. O 

segundo embaixador é o Bruno Serra, que é skater e pode ser uma aposta nacional nos jogos olímpicos na 

área do skate. O segundo projeto é o Orçamento Participativo Jovem que as candidaturas findaram no dia 

dezanove de março. Foram recolhidas no total quinze candidaturas, dentro destas seis candidaturas são de 

associações jovens, uma de um agrupamento de escolas, sete de jovens a título individual e uma candidatura 

em grupo apresentada por jovens. Neste momento será realizada uma fase de análise da comissão técnica, 

que terá a participação de dois membros do Conselho Municipal Jovem de Almada. Após analisadas todas as 

candidaturas, aquelas que se encontram em conformidade com o regulamento serão colocadas em votação 

pública entre os dias dez e vinte e três de maio. 

 Usou da palavra João Couvaneiro 

“É de realçar a participação paritária por parte do Conselho Municipal Jovem de Almada, mas também 

garantia da representatividade da diversidade cultural do concelho, gostaria também de realizar uma 
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reunião com jovens que representem a diversidade cultural do concelho de Almada, visto a importância das 

vantagens desta diversidade e os problemas que estas enfrentam. Almada afirma como expressão e 

assinatura “Um território de Muitos”, como tal temos de saber como ajudar na inclusão de todos. Gostava 

de dizer que a Joana Rodrigues e o Bruno Serra fazem como embaixadores no de Almada que é uma terra de 

muitos talentos. Na sessão de apresentação do Concurso de Jovens Talentos realizada no dia vinte e quatro, 

o músico Carlão, um dos talentos mais reconhecido e evidente de Almada deu também voz às iniciativas 

promovidas e no mesmo dia tivemos a felicidade de ver dois jovens almadenses serem reconhecidos como 

atletas do ano. Quer o Miguel Oliveira e a Telma de Monteiro, dois jovens almadenses que também já 

estiveram ligados a este concurso de jovens talentos. Sendo importante realçar os vossos talentos e 

daqueles que vos rodeiam. Existem muitos talentos diferentes e nem sempre existe a atitude de valorizar 

estes talentos. Tradicionalmente estas atividades seriam realizadas a março e abril normalmente intitulado 

de março à solta. Devido ao contexto pandémico estas atividades deverão ser assinaladas assim que 

possível, celebrando assim a juventude a liberdade e o associativismo vitais na nossa comunidade.” 

 Usou da palavra Patrícia Gil que informou que no dia trinta de abril a Lifeshaker realizará a inauguração de 

alguns espaços, com a articulação do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Celebrando assim o 

dia do associativismo jovem. Ficando aqui o convite informal, que posteriormente será formalizado. 

  Foi dado início aos pontos da Ordem de Trabalhos com a seguinte agenda: 

 

1.     Tomada de Posse 

Foram realizadas as tomadas de posse da Mariana Mascarenhas, em substituição da Aline Moscovciuc 

representando assim a Associação Académica do Instituto Universitário Egas Moniz; O João Eixa em 

representação do Partido Socialista; A Margarida Paulos em representação do PAN- Pessoas Animais e 

Natureza. 

  2.    Estatuto de observador 

Foram requeridas o estatuto de observador pelo Agrupamento 510 de Cacilhas do Corpo Nacional de Escutas 

e o Agrupamento do 802 do Pragal do Corpo Nacional de Escutas. Procedeu-se à votação em conjunto para o 

estatuto de observador das duas entidades, sendo que foram aprovadas por unanimidade. 

  3.   Eleição de Conselheiros para o Encontro Nacional de Conselhos Municipais de Juventude 

O encontro nacional de conselhos municipais de juventude a ser realizado entre vinte e três e vinte e quatro 

de abril, cujo as inscrições serão feitas após a reunião. Neste encontro, jovens, decisores políticos e técnicos 

municipais irão trabalhar em equipa com o objetivo de uma carta que tenha dez ideias para modernizar os 

conselhos municipais de juventude, mas também uma bolsa de projetos, ideias e boas práticas a serem 

divulgados por esta estrutura. No dia vinte e quatro será realizado um encontro nacional de vereadores da 

juventude e apresentação destes resultados. Serão votados pelo Conselho Municipal de Juventude de 

Almada dois representantes. Candidataram-se a Cátia Patrícia; a Cátia Godoroja e o Keveni Fernandes. 

 Antes de se realizar a votação usou da palavra Cátia Patrícia: 
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"Informei-me e o objetivo deste encontro também é a criação de uma carta com algumas ideias de como 

ajudar a modernizar os próprios conselhos municipais de juventude. Acho que este seria um projeto ao qual, 

eu também enquanto representante da Juventude Socialista, poderia ajudar. No entanto gostaria de o fazer 

com o apoio, que seria importante, de um grupo para discutir o melhoramento dos conselhos municipais da 

juventude. Tendo como objetivo no dia ter uma carta que transpareça os princípios e as ideias comuns dos 

representantes de associações e juventudes presentes no conselho." 

Foram eleitos para representar o Conselho Municipal de Juventude de Almada. no Encontro Nacional de 

Conselhos Municipais de Juventude Cátia Godoroja com 38,9% dos votos e Keveni Fernandes 33,3%. 

 

4.   Eleição de Conselheiros para a Comissão de Análise Técnica da 2ª Edição do Orçamento Participativo 

Jovem 

Deu-se a eleição de dois representantes do Conselho Municipal de Juventude de Almada, para a Comissão 

de Análise Técnica para o Orçamento Participativo Jovem de Almada. Sendo importante realçar que com o 

objetivo de evitar situações de conflito de interesse, entidades e associações que tenham apresentado 

candidaturas não seria boa ideia que se apresentassem para salvaguardar o princípio de não haver conflito 

de interesses. Mesmo assim, caso se candidatem e forem eleitos, podem pedir escusa na pronúncia de 

projetos a estruturas a que estejam associadas. Serão votados pelo Conselho Municipal de Juventude de 

Almada dois representantes. Candidataram-se João Silva e Hugo da Paz. 

Foram eleitos para representar o Conselho Municipal de Juventude de Almada na Comissão de Análise 

Técnica para a 2ª Edição Orçamento Participativo Jovem de Almada o Hugo da Paz e o João Silva. 

5.   Eleição de representantes das Associações Juvenis de Almada para a Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens de Almada 

O Presidente do CMJ Almada informou que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Almada que é 

uma estrutura conhecida de todos, que visa naturalmente crianças e jovens em perigo, que desempenha um 

papel muito importante na nossa comunidade. Particularmente nesta questão pandémica que tivemos com 

muita gente em situação de isolamento, as escolas como sabemos funcionam muitas vezes como espaço em 

que se detetam situações de abuso e violência, e estas estando encerradas pode ter levado a um aumento 

de expressão de ocorrências. Sendo assim, importa relevar o envolvimento dos jovens do Conselho 

Municipal de Juventude de Almada, visto ter um outro contacto e outra visão em relação a estes problemas. 

Por isso perguntou se havia quem se oferecesse para integrar esta comissão em representação do Conselho 

Municipal de Juventude de Almada. Candidatou-se Keveni Fernandes para integrar a Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens de Almada. 

Foi eleito para representar o Conselho Municipal de Juventude de Almada na Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Almada o Keveni Fernandes. 

6.    Eleição do representante para as comemorações do vinte e cinco de abril  



   

5 
 

Inicialmente estava previsto que os representantes jovens nas comemorações do vinte cinco de abril fossem 

eleitos no quadro do que é a Assembleia Jovem de Almada, por motivos óbvios de confinamento não foi 

possível a realização dos processos eleitorais nas escolas como estava previsto para esta Assembleia Jovem 

de Almada. Ainda assim é absolutamente fundamental o município ter um representante jovem nas 

comemorações do vinte e cinco de abril organizadas pelo Município de Almada, em representação dos 

jovens de Almada. Queremos que possam apresentar-se também como candidatos a esta eleição, neste 

momento que é o momento maior da democracia portuguesa e que é normalmente assinalado com uma 

reunião solene da Assembleia Municipal de Almada, mas também um outro conjunto de iniciativas como 

exposições e atividades. Para as comemorações do vinte e cinco de abril candidatou-se o Mário Amaro. 

Foi eleito para representar o Conselho Municipal de Juventude de Almada nas comemorações do vinte e 

cinco de abril o Mário Amaro. 

Após a ordem de trabalhos o João Silva questionou se o gabinete da presidência tinha o seu endereço de 

email correto devido a dificuldades na convocatória da reunião extraordinária, e em relação aos 

procedimentos que serão tomados após a seleção dos membros da Conselho Municipal de Juventude de 

Almada para a Comissão Técnica de Análise do Orçamento Participativo Jovem de Almada. Realçou a 

importância de criar um grupo de trabalho para o Conselho Municipal de Juventude de Almada, proposto 

pela Cátia Patrícia. 

Foi proposto que as técnicas e chefe de Divisão de Juventude que possam avançar com uma sugestão de 

datas para ter presentes os membros do Conselho Municipal de Juventude de Almada, mas também os 

membros com estatuto de observador, garantindo assim uma maior representatividade das propostas que 

venham a ser apresentadas. A sua prévia discussão é positiva, não num quadro de uma reunião formal do 

Conselho Municipal de Juventude de Almada, mas numa reunião de trabalho, onde as propostas se possam 

realizar. 

Usou da palavra a Patrícia Gil para sugerir um grupo de Whatsapp com os membros do Conselho Municipal 

de Juventude de Almada, com o objetivo de informar das reuniões que existirão, mas também sugerir 

contributos para as mesmas e resumir as reuniões. 

Usou da palavra o Presidente da CMJ Almada para agradecer a proposta e uma vez que os números de 

telemóvel são protegidos em função da lei da Proteção de Dados, propôs que se possa fazer um email de 

modo a solicitar os representantes do Conselho Municipal de Juventude de Almada, a autorização para a 

integração nesta lista de trabalho. 

Foram também sugeridas as aplicações alternativas ao Whatsapp, como o Slack ou Telegram. 

Usou da palavra a Cátia Santos para questionar a existência de membros suplentes para os diferentes órgãos 

em que o Conselho Municipal de Juventude de Almada, no caso da impossibilidade do representante efetivo 

não possa comparecer em algum momento para que foi designado.  

Não havendo objeções, foram votadas como suplentes para o Encontro Nacional de Conselhos de Juventude 

a Cátia Santos e a Maria Teixeira. 

Foi votada como suplente para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Almada a Patrícia Gil. 
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Foi votada como suplente para as comemorações do vinte e cinco de abril a Cátia Santos. 

Usou da palavra João Couvaneiro para reiterar o pedido às associações presentes que contactem jovens 

representantes da diversidade no Concelho de Almada para a realização de uma reunião, garantindo que 

existe representatividade e capacidade de ouvir todos os jovens, sabendo que há quem enfrente maiores 

desafios no processo de inclusão da nossa comunidade, na participação nas estruturas educativas, no acesso 

ao mercado de trabalho ou no acesso à habitação. 

Usou da palavra Cátia Patrícia, para realçar um estudo desenvolvido por um gabinete de estudos da 

Juventude Socialista- O estudo tem como objeto as dificuldades que os jovens têm sentido quer nas escolas, 

quer no próprio mercado de trabalho. Solicitando a partilha do estudo, mas também o próprio contributo. 

Usou da palavra a Patrícia para realçar um projeto de participação política que ponha em diálogo jovens e 

decisores políticos. Este projeto junta a Lifeshaker, a associação Política para ti e a Multiplicar Opiniões.  

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata que, depois de 

lida e aprovada vai ser assinada nos termos da lei, por Alina Moscovciuc e Hugo Paz, na qualidade de 

Secretários da Conselho Municipal da Juventude de Almada.  

 

O Presidente do CMJ: ______________________________________________________________________ 

 

O Secretário: _____________________________________________________________________________ 

 

Almada, 26 de março 2021 

 


