
Comissão Eventual do Conselho 
Municipal da Juventude da Guarda

ANO EUROPEU DA JUVENTUDE



1.
O CMJ

2



Conselho Municipal da Juventude
órgão consultivo no domínio das políticas da juventude no âmbito do 

Município da Guarda
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Funcionamento e composição
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▷ Segundo Regulamento  e Regimento Interno próprios

Comissão Permanente

7 efetivos + 2 suplentes eleitos em 
Plenário

Coordena atividade do CMJ

Representa o CMJ entre Plenários

Plenário

Constituição alargada 

Emite pareceres
Acompanha a ação do Munícipio 
sobre juventude

Elege representantes

Promove e divulga de assuntos 
sobre juventude

Comissões Eventuais

Constituição variável

Para missões temporárias e apreciação 
de questões pontuais

Pareceres específicos 

Redação de “Livro Branco”



2.
COMISSÃO EVENTUAL

ANO EUROPEU DA 
JUVENTUDE 2022
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Aprovação e funcionamento
▷ Aprovada em Plenário do CMJ da Guarda de 28 de abril

▷ Funcionamento segundo Regimento próprio 

6



Constituição
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António Cardoso

Representante da 
Associação dos 

Alunos PALOP da 
Guarda

João Vaz

Representante do 
Grupo Municipal do 

Partido Socialista

José Rodrigues

coordenação

Representante do 
Grupo Municipal do 

Pela Guarda

Pedro Lopes

Representante da 
Associação 

Plataforma de 
Inovação da Guarda

Rodrigo Costa

Representante da 
Associação Cultural e 

Recreativa de Vila 
Mendo



3.
FUNDAMENTAÇÃO
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ANO EUROPEU DA 
JUVENTUDE

▷ Proposto a 14 de outubro de 2021 
pela União Europeia

▷ Aprovado a 14 de dezembro de 2021 
pelo Parlamento Europeu

▷ Para voltar a dar novas perspetivas 
aos jovens após a pandemia
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“Como poderemos construir a Europa se os jovens não a virem como um projeto 
coletivo e uma representação do seu próprio futuro?”



COMISSÃO EVENTUAL NO 
CMJ GUARDA

▷ Importância reconhecida da juventude 
▷ Reconhecida como fundamental para 

o futuro e desenvolvimento do 
concelho

10

Como poderemos construir a Guarda se os jovens não a virem como um projeto 
coletivo e uma representação do seu próprio futuro?



4.
OBJETIVOS
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Objetivos principais
▷ Dar centralidade aos jovens e às suas prioridades em 2022, 

após dois anos de pandemia particularmente difíceis para a 
juventude;

▷ Construir um “Livro Branco” com propostas consideradas 
fundamentais para a juventude da e na Guarda.

12



Objetivos secundários
▷ Dinamizar o Conselho Municipal da Juventude;

▷ Dar voz às prioridades da juventude no concelho;

▷ Promover a coesão e a partilha de perspetivas entre associações 

juvenis e outras representativas da juventude no concelho;

▷ Auscultar e compreender as necessidades das associações juvenis e 

outras representativas da juventude no concelho;
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Objetivos secundários (cont.)

▷ Despertar a população jovem para a participação política e cívica no 

concelho;

▷ Promover o conhecimento, modo de funcionamento e as 

oportunidades da União Europeia, sobretudo as vocacionadas para 

os jovens;

▷ Dinamizar um evento para apresentação do “Livro Branco” com 

conferências relevantes para a juventude no concelho.
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5.
PLANO DE AÇÃO
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5 fases

Fase 2Fase 0

Aprovação
Regulamento 

interno

Fase 1

Recolha de 
informação
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Redação 
Livro Branco

Fase 3

Apresentação 
Livro Branco

Fase 4

Balanço



Fase 0
▷ Aprovação da Comissão Eventual em sede de Plenário do CMJ;
▷ Construção de um regulamento interno.
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Fase 1
▷ Auscultação dos elementos do CMJ e de outras personalidade 

e estruturas consideradas relevantes;
▷ Análise das propostas eleitorais para a juventude dos partidos 

políticos ou grupos de cidadãos eleitores com assento na 
Assembleia Municipal ou na Assembleia da República;

▷ Divulgação de um inquérito para auscultar a população jovem 
residente na Guarda e a população jovem que nasceu e viveu 
na Guarda mas que atualmente reside noutros locais;
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Fase 1 (cont.)
▷ Pesquisa de bibliografia e exemplos de boas práticas 

relativamente a políticas de juventude;
▷ Criação de um formulário online para submissão de opiniões 

e contributos livres;
▷ Sessões abertas de apresentação do projeto e auscultação 

de opiniões em sessões abertas, por exemplo nas escolas 
secundárias ou no Instituto Politécnico da Guarda.
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Fase 2
▷ Análise e tratamento de toda a informação recolhida;
▷ Compilação das conclusões e redação do Livro Branco.
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▷ Aprovação do Livro Branco no CMJ;
▷ Evento de apresentação.

Fase 4
▷ Balanço + recomendações.

Fase 3



Proposta de Comissão Eventual
ANO EUROPEU DA JUVENTUDE

Conselho Municipal da Juventude
Fevereiro 2022


