
Acta do Conselho Municipal da Juventude 
 
 
Aos dezasseis dias do mês de Fevereiro de 2009, na Cooperativa Cultural 
Popular Barreirense pelas 21h00, na cidade do Barreiro, realizou-se o 
Conselho Municipal da Juventude, sob a coordenação do senhor Presidente da 
Câmara Municipal do Barreiro Carlos Humberto, da Vereadora Regina Janeiro 
e da coordenadora do Gabinete da Juventude Mónica Duarte, com a seguinte 
ordem de trabalhos: 
Tomada de posse de novos membros; 
Apresentação das associações que compõem o CMJ; 
Eleição da mesa do CMJ; 
Apresentação do programa da 15ena da Juventude 2009; 
Fórum da Juventude; 
Vários. 
 
Antes de iniciarmos a ordem de trabalhos, o Presidente referiu que os jovens 
são o factor determinante para o desenvolvimento do concelho quer no 
presente, quer no futuro e que a estrutura do CMJ será um espaço de debate e 
reflexão, onde os anseios, preocupações dos jovens serão determinantes e 
onde se discutirá os interesses fundamentais do concelho.  
 
Tomada de Posse 
Posteriormente a Vereadora Regina Janeiro deu inicio à ordem de trabalhos, 
com a tomada de posse de um novo membro do CMJ, Braima Cassamá, 
representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária de 
Casquilhos.  
 
Apresentação das associações que compõem o CMJ 
Após a tomada de posse, seguiu-se para o segundo ponto, apresentação das 
associações presentes nesta reunião: Associação MGBOOS, Associação de 
Música Merzbau, Associação de Estudantes da escola Superior de Tecnologia 
do Barreiro, Agrupamento de escuteiros 1011 do Lavradio, Agrupamento de 
Escuteiros 690 da N.ª Senhora do Rosário, Agrupamento de escuteiros 586 de 
Palhais, Junta de Freguesia de Palhais, Junta de Freguesia de Santo André, 
Junta de Freguesia de Santo António da Charneca, Junta de Freguesia do Alto 
Seixalinho, Junta de Freguesia do Barreiro, Junta de Freguesia do Lavradio, 
Juventude Comunista Portuguesa, Juventude Socialista e a Associação de 
Estudantes da Escola Secundária dos Casquilhos. 
 
Eleição da mesa 
A Vereadora Regina Janeiro perguntou se alguns dos membros do Conselho 
Municipal do Associativo estariam interessados em fazer parte da Mesa, tendo-
se disponibilizado para a integrar os representantes da associação Merzbau, 
Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro e MG 
BOOS. Havendo três voluntários, e sendo apenas necessários dois secretários, 
a representante da associação MGBOOS prescindiu em favor dos 
representantes das outras associações (Merzbau e Associação de Estudantes 
da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro e MG BOOS), evitando-se a 
eleição dos secretários através de escrutínio secreto.  



Desta forma, foi por consenso que os representantes destas duas associações 
foram eleitos para a mesa do CMJ. A mesa ficou representada pela associação 
de música Merzbau representada por Tiago Sousa e pela associação de 
estudantes da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro representada por 
João Sousa, formando assim os cinco elementos, é de salientar que esta mesa 
terá a duração de um ano. 
 
Apresentação da 15ena da Juventude 2009 
Seguiu-se a apresentação em power point do programa da 15ena da 
Juventude de 2009, apresentado pela Coordenadora do Gabinete da 
Juventude. Foi informado que o Gabinete da Juventude recebeu 21 projectos 
que vão integrar a 15ena da Juventude, que 154 jovens concorreram no 
concurso de fotografia e 51 jovens no concurso de vídeo. Após a apresentação 
seguiram-se várias intervenções por parte dos membros, a referir: 
Merzbau (Tiago Sousa) – Mostrou o seu apoio à 15ena da Juventude, pois esta 
tem um cariz bastante alargado, abrangendo várias áreas. 
Junta de freguesia do Alto Seixalinho (António André) – Propôs a realização de 
um concurso dedicado à poesia. 
Junta de Freguesia de Palhais (Joaquim Escoval) – Propôs que os realizadores 
dos filmes integrados na 15ena da Juventude fossem convidados a estar 
presentes para falar sobre o seu trabalho, bem como o escritor que vai lançar o 
livro no dia 21 de Março. 
JS (João Albuquerque) – Referiu que a 15ena da Juventude tinha uma vertente 
muito artística, sendo que a mesma deveria ser alargada noutros âmbitos, 
reforçando que existem outros temas que devem ser debatidos. 
Junta de Freguesia do Lavradio (Catarina Gil) – Contrapôs a opinião 
supracitada referindo que o Fórum da Juventude tem esse propósito. 
A Daniela Nunes da Junta Freguesia do Barreiro – Propôs a realização do 
Mercado de Oportunidades, quer a nível nacional, bem como a nível 
internacional. 
Agrupamento de escuteiros de Palhais (Isabel Cardoso) – Questionou se o 
Departamento do Ambiente está envolvido neste evento. 
JS – Inserir novas iniciativas, sugerindo temas como: novas oportunidades, 
educação, habitação e emprego, definindo diferentes locais de debate. 
Apelar ao recenseamento junto dos mais jovens durante o decorrer da 15ena. 
MGBOOS (Laura) – Propôs fóruns periódicos com várias temáticas fora da 
15ena da Juventude, devido à dimensão que esta tem vindo a ter. Salientou 
ainda que o papel passivo da CMB é bastante importante na concretização da 
15ena da Juventude, pois assim os jovens que apresentam propostas são 
levados a concretizar os seus sonhos através do seu trabalho, com o apoio do 
Gabinete da Juventude. 
JCP (Eurico Soto) – Referiu que a autonomia que se dá aos jovens é bastante 
positiva. 
Presidente – Respondeu às solicitações referindo que a proposta “Cria o teu 
projecto” é bastante positivo, e reconhece que existe poucos momentos de 
reflexão, mas que a 15ena é uma construção, terá outras pessoas, outras 
propostas, é um espaço de comemoração é um processo de crescimento. 
A.E. Secundária dos Casquilhos (Braima Cassamá) – Criação de espaço de 
debate para reflexão de temáticas.  



É lançado pela vereadora Regina o desafio a esta associação de estudantes 
realizarem uma festa de comemoração dos 35 anos do 25 de Abril, desafio que 
foi aceite, com a salva guarda do presidente da associação de estudantes ir 
falar com os seus colegas. Entretanto foi proposto aos presentes que 
apresentem projectos que assinalem as comemorações do 25 de Abril até à 
primeira semana do mês de Março. 
 
Por fim a vereadora esclareceu que as 15ena da Juventude é feita pelos jovens 
do concelho e todas as propostas são feitas pelos mesmos, logo conclui-se que 
os projectos apresentados correspondem às vontades e necessidades dos 
jovens do concelho. Propôs, ainda, que existindo a necessidade de criar 
espaços de debate, seria possível organizar encontros bimestrais no Espaço J 
para esse fim. 
 
Fórum da Juventude 
Neste ponto existiram várias intervenções com propostas de temas para 
discutir no Fórum da Juventude, tais como: Participação Juvenil, Ambiente, 
Cidadania, Tempos Livres, Voluntariado, Dependências, Diversão Nocturna, 
Educação, Emprego/Desemprego, Barreiro – Realidade Local. 
Por fim, ficou acordado que o tema seria: “O que queres para a tua cidade?” e 
como modelo de funcionamento será efectuada uma intervenção inicial pelo 
presidente e questões finais colocadas pelos jovens presentes. 
 
Vários 
No último ponto a Coordenadora do Gabinete da Juventude, referiu que é 
necessário avisar o Gabinete da Juventude sobre as substituições dos 
representantes de cada associação, com o mínimo de vinte e quatro horas de 
antecedência. 
  
Por fim foi criado um grupo de trabalho para implementar o mercado de 
oportunidades. Este grupo é composto por Daniela Nunes (Junta de Freguesia 
do Barreiro), Luís Lopes (Agrupamento de Escuteiros 690), Gabinete da 
Juventude e João Sousa (A.E. da Escola Superior do Barreiro). 
 
No encerramento dos trabalhos o Presidente Carlos Humberto referiu que 
devemos estar atentos ao que se vai desenvolvendo no nosso concelho, que o 
Mercado 1º de Maio terá três espaços da autarquia a funcionar, que serão o 
novo Espaço J, Espaço Criança e o Posto de Turismo do Barreiro. 
A vereadora Regina Janeiro informou acerca do carnaval das escolas, que se 
realizará no dia 20 de Fevereiro, o Carnaval do Movimento Associativo, que 
este ano terá uma inovação que será um dos desfiles será realizado na noite 
de sábado. Salientou ainda uma série de iniciativas que decorrerão no mês de 
Março como forma de assinalar os vários dias comemorativos. 
 


