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1ª Reunião Ordinária CMJ Almada - 3 de dezembro de 2021  

 
Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas e quarenta minutos, no 
auditório da Casa Municipal de Juventude - Centro Cultural e Juvenil de Sto Amaro – “Casa Amarela”, realizou-
se a primeira reunião do Conselho Municipal de Juventude de Almada do mandato 2021-2025. 
 
Na reunião presidida pelo Vereador da Habitação, Desporto e Juventude, Comunicação, Sistemas de 
Informação, Manutenção de Equipamentos, Frota e Bem-estar Animal, Filipe Alexandre Pardal Pacheco 
prestaram apoio técnico: o Chefe Divisão de Juventude - Dr. Vitor Carmona e as Técnicas de Juventude Andreia 
Garrido e Vânia Cruz. 

Estavam presentes com direito a voto as seguintes entidades representadas pelos respetivos conselheiros: 

Associação Kalé Heritage - Mário Amaro 

Lifeshaker – Associação – Pedro Duarte 

Unidos na Diferença Associação – Keveni Fernandes 

Multiplicar Opiniões – Cátia Godoroja 

anTUNiA- Tuna de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa – Hugo Pais 

TinTuna Club Tuna Académica da Cooperativa de Ensino Superior Egas Moniz – Ulad Takarescu 

Associação de Escoteiros de Portugal – Carla Silva e a suplente Sandra Fonseca 

Juventude Comunista Portuguesa – José FaYa 

Juventude Socialista – Bernardo Albano  

Juventude Social Democrata – Carina Ferreira 

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

Associação de Estudantes do Instituto Universitário da Saúde Egas Moniz – Filipa Loução 

Estavam presentes sem direito a voto as seguintes entidades representadas pelos conselheiros: 

Partido Socialista – Ivan Gonçalves 

PAN- Pessoas Animais e Natureza – Margarida Paulos 

Partido Chega – Nuno Mendes 

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

 

1. Tomada de posse 
Relativamente ao primeiro ponto, foi feita leitura do texto por parte dos membros do CMJ e assinatura 
do documento da tomada de posse de todos os conselheiros. 
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2. Eleição dos secretários 
No segundo ponto de ordem foram eleitos, com 11 votos a favor e 1 voto contra, os Secretários da 
Mesa do Conselho Municipal da Juventude respetivamente Cátia Godoroja e Hugo Paz, tendo sido 
estas as únicas candidaturas apresentadas. 
 

3. Inclusão da Associação Novo Mundo enquanto membro observador do CMJ 

No ponto três foi feita a proposta de inclusão enquanto membro Observador do CMJ Almada, a 
Associação Novo Mundo, Ana Rita Seirôco, tendo sido aprovados unanimemente. Nesse mesmo 
sentido foi feita a proposta de inclusão de membro Observador do CMJ Almada, o representante da 
Distrital da Juventude do Chega, Gonçalo Camacho, tendo sido reprovado por sete votos contra, 
quatro abstenções e um a favor. 
 

4. Votação de Representante do CMJ no Conselho Municipal de Educação de Almada (CMEA) 

No ponto quatro, foi eleita por unanimidade, com doze votos a favor, para representar o Conselho 
Municipal da Juventude no CMEA, a conselheira Patrícia Gil, tendo sido esta a única candidatura 
apresentada. 
 

5. Estratégia Municipal de Juventude: contributos dos conselheiros para a sua concertação 

Usou da palavra o Presidente da Mesa para recolher contributos dos conselheiros para a concertação 
da Estratégia Municipal de Juventude. Neste contexto a Conselheira Susana Miguéis manifestou 
preocupação relativamente aos assuntos da Habitação dos Jovens / Estudantes no concelho de 
Almada, considerando muito importante uma intervenção da autarquia no sentido da sua regulação. 
O Conselheiro, representante da Juventude Socialista leu uma recomendação relativamente à 
importância deste órgão consultivo, não tendo havido outros contributos. 
 

6. Outros Assuntos - Calendarização das sessões ordinárias para 2021 
O Presidente de mesa fez proposta de Calendarização das futuras sessões ordinárias do ano de dois 

mil e vinte e dois. Para o efeito propôs-se considerar a realização das reuniões deste órgão, 

preferencialmente à sexta-feira, pelas 18H00, tendo sido adiantadas as seguintes datas: 25 de março, 

27 de maio, 30 de setembro, 16 de dezembro. As mesmas foram aprovadas por unanimidade. 

 
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 Cátia Godoroja e Hugo Paz, na qualidade de 
Secretários da Conselho Municipal da Juventude de Almada e pelo Presidente de Mesa. 
 

O Presidente: _____________________________________________________________________________ 

 

O/A Secretário/a: __________________________________________________________________________ 

 

Almada, 3 de dezembro de 2021 

 


