
 
3ª Reunião Ordinária CMJ Almada - 27 de maio de 2022  

Pelas dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e sete de maio do ano dois mil e vinte e dois, 

deu início a terceira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Juventude de Almada (CMJ).  

 Antes da Ordem de Trabalho o Presidente do CMJ Almada, passou a palavra ao secretário para 

fazer a chamada dos conselheiros presentes e tomar nota de quem ainda não havia tomado 

posse: 

Lifeshaker Associação - Patrícia Gil  

Unidos na Diferença Associação - Keveni Fernandes   

Multiplicar Opiniões Associação - Cátia Godoroja   

anTUNiA - Hugo Paz 

Inspiritus Tuna - Ana Rita Guerreiro  

JS - Juventude Socialista (Concelhia Almada) – Tomas Sena (tomou posse) 

JSD - Juventude Social Democrata –Carina Ferreira 

Associação de Estudantes da Escola Profissional Jean Piaget – Rodrigo Andrade (tomou posse) 

Sem direito a voto: 

Partido Socialista (PS) – Maria Palma (tomou posse) 

Bloco de Esquerda (BE) – Diogo Mira (tomou posse) 

Partido Popular (CDS-PP) – Irina Cristiana (tomou posse)   

 

 

O Presidente de mesa tomou a palavra para propor a adição de 1 ponto na Ordem de Trabalhos, 

nomeadamente, Tomada de posse dos conselheiros, propondo que se iniciasse a reunião por 

este ponto, tendo sido da concordância de todos: 

Tomaram posse os conselheiros:  

Rodrigo Andrade da Associação de Estudantes da Escola Profissional Jean Piaget 

Tomas Sena da Juventude Socialista (Concelhia Almada)  

Maria Palma do Partido Socialista 

Diogo Mira do Bloco de Esquerda 

Irina Cristiana do Partido Popular 

 

1. Aprovação da Ata da Reunião de 25 março de 2022: 

A Ata da reunião de 25 março de 2022 foi aprovada por unanimidade. 

 

 



 
2. Informações 

• Foi apresentada aos conselheiros a nova Chefe de Divisão de Juventude a Dra. Ana Paula 

Fontinha; 

• Foi indicado aos presentes que a 19 de maio foi atribuído ao Município de Almada o selo 

de “Município Amigo da Juventude”, com a entrega de um certificado que ficará exposto 

no Centro Cultural Juvenil de Sto. Amaro e um galardão. O selo foi atribuído uma vez 

que o Município cumpre oito dos nove critérios de atribuição do Selo de todos os 

critérios para a adesão de “Município Amigo da Juventude”, nomeadamente: existência 

de Conselho Municipal da Juventude, apoios diretos ao associativismo juvenil, políticas 

de apoio à iniciativa jovem, Pelouro da Juventude, Divisão de Juventude com técnicos 

da área, plano de investimento para a juventude, mecanismo e ferramentas de cogestão 

e a existência de espaços para associações e projetos jovens. Sendo que o único critério 

que ainda não é cumprido é a existência de um Plano Municipal de Juventude. Por estas 

razões foi atribuída uma estrela ao Município de Almada. De forma a ser possível 

conseguir as três estrelas é necessário ter o Plano Municipal da Juventude o que já está 

a ser trabalhado. Considera-se que para criar um Plano Municipal da Juventude é 

necessário ouvir os jovens, é necessário que ele seja participativo e para tal está a tentar 

criar-se um Observatório da Juventude.  

• Realizou-se nos 29 e 30 abril e 1 de maio no âmbito do Ano Europeu da Juventude e das 

comemorações do Dia Nacional do Associativismo Jovem, um Bootcamp em Almada 

denominado “Direito a ter Direito - Associativismo Jovem pela Democracia” com a 

participação de 50 jovens de Almada e de outros pontos de país. Uma atividade de 

âmbito nacional, que foi ideia do Conselheiro Tomás Sena sugerida ao IPDJ, e que com 

o apoio da Divisão de Juventude foi realizada em Almada, com diversas atividades de 

reflexão e lúdicas. A atividade contou com a presença do IPDJ; CNJ, FNAJ e com a 

colaboração de associações do concelho Porbatuka, Lifeshaker e anTUNIA. Ao longo dos 

três dias foram abordadas várias temáticas, entre elas: associativismo jovem, 

voluntariado, participação juvenil, presente e futuro do associativismo jovem. No final 

do encontro foram retiradas algumas conclusões, tendo sido mencionadas as seguintes: 

criação de embaixadores jovens junto do IPDJ e das escolas; antecipação da idade de 

voto; desburocratizar a criação de entidades jovens.  

• Relativamente ao Orçamento Participativo Jovem pretende-se lançar a terceira edição 

após o Verão e estão neste momento a criar-se condições para implementar os dois 

projetos vencedores das edições anteriores da autoria da Lifeshaker Associação (2019 e 



 
2021). De forma informal chegou ao Município de Almada sugestões para alteração de 

regulamento, pretendendo-se por isto desencadear todos os mecanismos de alteração 

do regulamento do OPJ antes de se iniciar a 3ª Edição.  

• No Observatório da Juventude e no Plano Municipal da Juventude pretende-se ter o 

apoio de instituições de ensino superior do concelho na análise da realidade do 

concelho, contanto também com o apoio do Movimento Associativo Jovem e Estudantil.  

 

Pediu a palavra a Patrícia Gil da Lifeshaker Associação, referindo que relativamente ao 

Orçamento Participativo Jovem é necessário facilitar o processo de votação e 

participação, através da criação de uma base de dados que valide automaticamente 

quem tem direito a voto, deixando de ser necessário a inserção de cópias dos 

documentos.  

 

3. Assembleia Municipal Jovem 

Realizou-se no dia 11 de maio na sala Pablo Neruda no Fórum Romeu Correia, com a 

presença de 8 deputados municipais jovens entre 32 possíveis. Na sessão foram 

aprovadas duas propostas e eleita a deputada jovem Inês Bernardo como representante 

e porta-voz da Assembleia Municipal Jovem. Da Assembleia Municipal Jovem saíram 

duas recomendações que serão apresentadas pela porta-voz numa próxima Assembleia 

Municipal, a realizar em meados de junho. Após apresentação das recomendações em 

Assembleia Municipal, as mesmas serão trazidas ao Conselho Municipal da Juventude.  

 

Carina Ferreira da Juventude Social Democrata pediu a palavra, mencionando que 

recebeu o convite para estar presente na Assembleia Municipal da Juventude na 

véspera da data em que tinham que confirmar a presença na mesma. Reforça a 

necessidade de ser feita a convocatória com maior antecedência, de forma a garantir a 

presença de um maior número de pessoas. Relativamente a este assunto o Presidente 

da Mesa indicou que a convocatória saiu em tempo útil para os membros com direito a 

estar presente. 

Tomás Sena da Juventude Socialista, pediu a palavra para saudar a Câmara Municipal 

Almada pela realização da Assembleia Municipal Jovem que foi uma bandeira da JS, 

agradeceu à Divisão de Juventude por ter convidado os Conselheiros a estarem 

presentes.  

 



 
4. Balanço Março à Solta 2022 

O Mês da Juventude em 2022 realizou-se entre 24 de março e 26 de abril, com um total 

de 41 atividades em vários pontos do município, abrangendo cerca de 4400 pessoas 

presentes nas atividades. Ao longo deste período realizaram-se atividades em diversas 

áreas, destacando-se o MUDA – Mercado Urbano de Almada, Almada Skate Fest com a 

realização de um campeonato no Skate Parque da Juventude e outro na Costa da 

Caparica, Faz Acontecer um encontro de danças urbanas em diversos locais do concelho, 

Matéria-Prima e AlmaBattle, sendo que o Matéria Prima teve amplo destaque no Rimas 

e Batidas (programa dedicado ao hip-hop). Foi um compromisso, de acordo com uma 

proposta da Lifeshaker Associação, que o Março À Solta 2023 fosse construído em 

conjunto com o movimento associativo juvenil e estudantil, por este motivo foi proposto 

a constituição de um grupo de trabalho que acompanhe a Divisão de Juventude na 

programação de atividades, com duração limitada até ao inicio do próximo Março À 

Solta. A proposta foi uma lista de 4 pessoas.  

A Lifeshaker Associação pediu a palavra, voluntariando-se para fazer parte do grupo e 

indicando que uma Tuna também deveria fazer parte do grupo.  

Pediu a palavra o Keveni da Unidos Na Diferença, a Cátia da Multiplicar Opiniões e o 

Tomás Sena da Juventude Socialista para se voluntariar a fazer parte do grupo.  

Foi proposto que sendo voto nominal, fosse criada uma lista com estas quatro pessoas 

e que fosse votada a lista A. A lista A (Patrícia, Cátia, Keveni e Tomás) foi aprovada por 

maioria com 7 votos a favor e 1 voto em branco.  

A Inspiritus Tuna pediu para intervir, informando que se voluntaria para fazer parte da 

lista após ter a confirmação desta possibilidade por parte dos restantes membros da 

tuna. Desta forma, fez-se uma nova votação da Lista A. A lista A (Patrícia, Cátia, Keveni, 

Tomás, Rita) foi aprovada por maioria com 7 votos a favor e 1 voto em branco.  

 

5. Apreciação do Relatório de Contas e Gerência de 2021 

O ano de 2021 teve uma variável presente durante todo o ano, pandemia Covid-19, e 

uma transição de mandatos. A leitura que é feita é que se cumpriu com tudo o que 

estava planeado, nomeadamente a primeira reunião do Conselho Municipal da 

Juventude, as eleições para a Assembleia Municipal Jovem que decorreram 

essencialmente de forma online, Plano Anual de Formação em contexto 

maioritariamente online, edição do Orçamento Participativo Jovem em que venceu o 

projeto da Lifeshaker “Barracada”, criação da sala de estudo na Casa Amarela, criação 



 
de uma incubadora juvenil de empreendedorismo social, a realização das atividades 

periódicas programadas pela Divisão de Juventude – Março à Solta, Férias Jovens, 

Programa Jovens Talentos. Apenas não foi lançado, de acordo com o que estava previsto 

o projeto de apoio à formação e regularização das associações de estudantes, que se 

pretende estar integrado no Plano Municipal da Juventude; assim como uma resposta 

de saúde dirigida ao publico jovem que se pretende que seja criada no futuro em 

articulação com a Divisão de Intervenção Social. Na globalidade houve o cumprimento 

do previsto.  

Tomás Sena da JS pediu a palavra, destacando como boas iniciativas a Assembleia 

Municipal Jovem e o Conselho Municipal da Juventude.  

 

6. Outros assuntos 

Foi apresentado o convite da FNAJ para a sessão de abertura do 18º ENAJ, de 4 a 5 de 

junho de 2022 em Vila Real de Sto. António, tendo o Município recebido a indicação de 

que pode inscrever 2 jovens. Colocou-se à consideração de no caso de terem alguém 

interessado em participar fazerem-no chegar a informação.  

 

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 da Mesa do Conselho Municipal de Juventude. 

O Presidente: 

Filipe Pacheco 

 

____________________________________________________ 

 

O secretário: 
Hugo Paz 

A secretária 
Cátia Godoroja 

 
 

_________________________________ 

 
 
_____________________________________ 
 

Almada, 27 de maio de 2022 


