
 
5ª Reunião Ordinária CMJ Almada - 12 de dezembro de 2022  

Pelas dezoito horas e trinta minutos do dia doze de dezembro do ano dois mil e vinte e dois, deu 

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

 Antes da Ordem de Trabalho o Presidente do CMJ Almada deu indicação de que a reunião se 

realiza em formato online devido ao alerta laranja decretado pela Proteção Civil por causa da 

chuva, podendo os conselheiros realizar a reunião nas suas casas ou no Centro Cultural Juvenil 

de Sto. Amaro onde a Divisão de Juventude tem um espaço preparado para o efeito.  

Após a introdução, o Presidente do CMJ fez a chamada dos conselheiros presentes e tomou nota 

de quem ainda não havia tomado posse: 

Associação Kalé Heritage – Mário Amaro 

Lifeshaker Associação - Patrícia Gil  

Unidos na Diferença Associação – Kevini Fernandes 

Multiplicar Opiniões Associação - Cátia Godoroja   

Bulling Stop Associação – Joice Varela 

anTUNiA – Rui Azevedo 

Inspiritus Tuna – Beatriz Carvalheiro 

JS - Juventude Socialista (Concelhia Almada) – Bernardo Albano  

JCP – Juventude Comunista Portuguesa – Tiago Almeida 

O Presidente de mesa tomou a palavra e iniciou a ordem de trabalho definida para a reunião: 

 

1. Aprovação da Ata da Reunião de 30 setembro de 2022: 

A Ata da reunião de 30 de setembro de 2022 foi aprovada por unanimidade. 

 

2. Eleição de novo secretário 

Foi indicado que pelo facto da reunião se realizar em formato online não se consegue ter 

reunidas as condições para a realização da votação com total anonimato. Por este motivo foi 

sugerido que se elegesse um secretario apenas para esta reunião, e que na próxima reunião 

presencial se faça a eleição do novo secretario. Ninguém se opôs a esta proposta. Para esta 

reunião ficou nomeado como secretaria a Joice Varela da Bulling Stop Associação.  

 

Antes do segundo ponto da ordem de trabalho o Presidente do CMJ, indicou que na última 

sessão ordinária foi sugerido que na próxima reunião se abordasse o tema da Educação no 

concelho. Contudo, e uma vez que o Regulamento indica que uma das reuniões anuais tem que 

ser para apreciação e emissão de parecer sobre o plano de atividades e orçamento, o que está 



 
em ordem de trabalhos, não haveria tempo útil para se abordar a Educação, uma vez que só por 

si dará praticamente uma reunião. Mantendo-se o compromisso que numa próxima reunião de 

2023, possivelmente com a presença da Vereadora do pelouro, este tema será abordado.  

 

3. Apreciação e emissão de parecer em relação ao plano anual de atividades e ao orçamento 

municipal da Divisão de Juventude 

Foi indicado que a documentação a ser apreciada foi enviada a todos os conselheiros.  

Em resumo do documento, foi indicado que este é o maior orçamento anual aprovado pela 

Câmara Municipal de Almada, com um aumento global de quase 80% em relação a 2018. No 

que diz respeito às linhas de orientação gerais foi destacado: medidas de apoio às famílias fase 

ao aumento generalizado dos preços, nomeadamente com redução do IMI, automatização da 

tarifa social da água e saneamento, lançamento de programa de apoio ao arrendamento com 

percentagem para jovens, continuação do Plano Almada Solidária, criação de gabinete de apoio 

às famílias sub-endividadas, aquisição de habitações para reforço do parque habitacional 

municipal, investimento na carris metropolitana ; medidas de resposta à carência habitacional 

no concelho; execução local do PRR; revisão do PDM; garantia de um equilíbrio orçamento a 

curto e médio prazo. De seguido foi dado destaque aos aspetos relacionados com a Juventude: 

a existência de duas grandes rubricas, uma designada “Dinamização das Casas da Juventude” 

que diz respeito a todas as atividades desenvolvidas pela Divisão de Juventude e outra que diz 

respeito às “Ferias Jovens”. Comparando o orçamento de 2023 com o que teve disponível em 

2022, há um aumento de cerca de 50%, o que equivale a cerca de 260 mil euros, sendo positivo 

para as políticas da Juventude no concelho. Destaca-se em termos de atividade: uma nova 

edição do Orçamento Participativo Jovem no início de 2023; prevê-se executar o projeto 

vencedor da 2º edição do Orçamento Participativo Jovem; a elaboração de um Plano Municipal 

da Juventude, num documento orientador e agregador de todas as iniciativas para jovens no 

concelho, um documento inclusivo e participado com promoção de sessões para a construção 

do documento. Pretende-se que o documento reúna uma estratégia e um plano que defina os 

desafios e prioridades para os jovens. Além destas atividades estão mencionados no Plano de 

Atividades, todas as outras que se realizam anualmente: Março à Solta, Assembleia Municipal 

Jovem, entre outras.  

Passou-se a palavra aos conselheiros, para apresentarem os seus contributos: 

A Patrícia Gil da Lifeshaker, questionou se existe a possibilidade de ter acesso ao orçamento 

mais detalhado. Foi referido que os documentos são públicos e por isso podem ter acesso.  



 
O Tiago Almeida a JCP, expressou ser negativo discutir um plano de atividades quando o mesmo 

já foi aprovado em reunião de câmara. Questionou também o facto de vários pontos estarem 

mencionados em plano, mas apenas dois estão em orçamento. O Presidente da mesa explicou 

que as atividades mencionadas encontram-se inseridas nas rubricas orçamentais que foram 

apresentadas, uma vez que todas as atividades da DJ estão incluídas na Dinamização das Casas. 

Relativamente à primeira questão foi esclarecido que a reunião do CMJ foi agendada quando já 

existia um documento para analisar. Contudo entre a convocatória e a reunião do CMJ foi 

agendada uma reunião de câmara para aprovar o plano de atividades e orçamentos, mas o 

documento está a ser analisado antes da Assembleia Municipal.  

Bernardo Albano da Juventude Socialista, saudou o facto de desde o momento que o executivo 

municipal passou para o PS o orçamento anual da CMA tem vindo a aumentar, incluindo o 

orçamento destinado à Juventude. Em termos gerais a JS quer destacar o apoio às famílias em 

relação à subida dos preços, sublinhando o apoio à Carris Metropolitana e o programa de apoio 

ao arrendamento juvenil; a luta contra a carência habitacional em Almada; e o combate às 

alterações climáticas. No que diz respeito à Juventude, destaca-se de forma positiva o aumento 

do orçamento na rubrica de Dinamização das Casas e nas Férias Jovens; e principalmente a 

criação e implementação do Plano Municipal da Juventude, que nos leva para um município 

mais amigo dos jovens. O Presidente da mesa tomou a palavra dizendo que não sabe se será 

possível aumentar o orçamento da juventude todos os anos, mas que é bastante positivo o 

aumento existente este ano e que mostra um investimento grande nos jovens. Em relação às 

alterações climáticas, é uma preocupação do Município até devido à sua grande zona costeira, 

que terá ações muito concretas.  

A Patrícia Gil voltou a pedir a palavra, questionando se no orçamento é possível ter os custos de 

recursos humanos e custos de substituição (por exemplo espaços utilizados). Foi referido pelo 

Presidente, que o orçamento mencionado só diz respeito aos custos da dinamização das 

atividades, tudo o que diz respeito a recursos humanos fica incluído no orçamento do DRH. Foi 

deixada a sugestão por parte da Lifeshaker, para num próximo ano deixar explicito o valor que 

se gasta em recursos humanos nas atividades.  

A Juventude Socialista sugeriu que o CMJ votasse favoravelmente o plano de atividades e 

orçamento. Foi esclarecido que o CMJ apenas é um órgão consultivo, contudo poderá votar o 

documento internamente. Tendo-se colocado à votação um parecer favorável do documento. 

O parecer favorável foi aprovado por maioria com 1 voto contra, 0 abstenções e 6 votos a favor.  

 

 



 
4. Informações: 

Assembleia Municipal Jovem de Almada 

No ano letivo 2022/2023, a AMJA está a realizar-se com a temática da “Participação 

Democrática”. Inscreveram-se 8 escolas na nova edição num total de 37 turmas, 12 professores 

e 920 alunos, sendo que na edição anterior contou apenas com 2 escolas.  

A Divisão de Juventude já realizou um total de 22 sessões de esclarecimento sobre o AMJA, 

fazendo um agradecimento aos serviços por este trabalho. Em dezembro irá decorrer as sessões 

da AMJA nas escolas com a presença dos deputados municipais, garantindo que de seguida 

decorre o processo para eleição dos deputados municipais jovens em 2023.  

 

Requalificação da Casa Amarela 

A CMA fez uma reabilitação de parte do edifício, nomeadamente as TECAS com pintura do 

exterior e requalificação do soalho estando neste momento disponível para cedência. A primeira 

atividade que este espaço requalificado recebeu foi a “Mostra de Jovens Criadores” nos dias 1, 

2 e 3 de dezembro. Uma atividade que se tem realizado em Lisboa, e que este ano foi possível 

trazer para Almada, com a mostra de jovens criadores em oito áreas distintas. A atividade 

decorreu na Casa Amarela e no Fórum Romeu Correia.  

Em 2023 é intenção continuar o processo de requalificação da Casa Amarela.  

 

Março à Solta 

Foram informados os presentes que a Comissão Técnica criada para o acompanhamento do 

Março à Solta, já reuniu duas vezes. No dia 21 de outubro voltou a reunir-se estando presente a 

Lifeshaker, a Inspiritus Tuna e a Multiplicar Opiniões. Nesta reunião, informou-se sobre as 

atividades que a Divisão de Juventude pretendia incluir em programa e foram sugeridas outras 

pelas entidades presentes, nomeadamente: integração de atividades com base nos ODS; 

divulgação dos programas de voluntariado e participação juvenil; realização de workshops 

práticos na área de organização de tempo, gestão financeira, construção de CV, entre outros; 

debates e conversas informais sobre a democracia e participação, identidade de género, adições 

e racismo, com a participação de pessoas de referencia para os jovens, com historias na primeira 

pessoa; workshop de fotografia, para que se possa ficar com a base fotografia; realização de um 

flash-mob para divulgação do programa. A Inspiritus mostrou interesse em realizar uma 

atividade, tendo sido conversado entre todos a possibilidade de dinamizar um passe-calles no 

Monte da Caparica com o apoio da Lifeshaker. A Lifeshaker propôs a realização de um concurso 

de artes no Porto Brandão, tendo ficado de apresentar a proposta. Voltou a ser referida a 



 
necessidade de se apostar na divulgação nas redes sociais, tendo sido proposto a criação de 

embaixadores para o efeito, por exemplo jovens da zona com muitos seguidores nas redes 

sociais.  

Foi referido que em novembro foi agendada uma reunião, contudo só tivemos a confirmação da 

Lifehaker, por este motivo e em com a concordância com a entidade agendou-se nova reunião 

que não se realizou, porque nenhuma entidade confirmou a presença. Foi solicitado que as 

entidades que disseram querer dinamizar atividades no Março à Solta, apresentassem as 

propostas no decorrer da semana.  

O Bernardo Albano, pediu a palavra para indicar os motivos por os quais a entidade que 

representa não ter estado presente nas últimas reuniões.  

 

5. Outros assuntos 

Não houve nada a apontar.  

 

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 Joice 

Varela 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: 
Joice Varela 

A secretária 
Cátia Godoroja 

 
 

_________________________________ 

 
 
_____________________________________ 
 

Almada, 12 de dezembro de 2022 


