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Proposta de criação de Comissão Eventual no Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) da Guarda 

 
Propósito: Ano Europeu da Juventude 2022 

 
 
Objetivos principais: 

• Dar centralidade aos jovens e às suas prioridades no ano civil de 2022, em 
linha com o estabelecido pela Comissão Europeia após dois anos de pandemia 
particularmente difíceis para os jovens; 

• Construir um “Livro Branco”, conforme a alínea c) do ponto 2 do artigo 28º do 
regulamento do CMJ da Guarda, com propostas consideradas fundamentais 
para a juventude da e na Guarda. 

 
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; 
• 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. 
 
 
Duração:  

• Da data de aprovação até ao fim do ano civil de 2022. 
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Fundamentação da proposta: 
 
A 14 de outubro de 2021, a Comissão Europeia propôs que 2022 fosse o ano europeu 
da juventude, cuja aprovação foi confirmada pelo Parlamento Europeu a 14 de 
dezembro do mesmo ano. 
 
Com esta iniciativa, a Comissão Europeia pretende que 2022 seja o ano em que 
voltamos a ter perspetivas positivas para a juventude, após o brutal impacto da 
pandemia COVID-19 nesta faixa etária. 

No discurso do Estado da Europa em que Ursula Von der Leyen lançou esta ideia, a 15 
de setembro de 2021, citou Jacques Delors para interrogar: “Como poderemos 
construir a Europa se os jovens não a virem como um projeto coletivo e uma 
representação do seu próprio futuro?” 

Ora, esta frase pode ser transladada para o nosso concelho. Como poderemos 
construir a Guarda se os jovens não a virem como um projeto coletivo e uma 
representação do seu próprio futuro? 

Certamente na linha do mesmo raciocínio, também os diferentes representantes 
políticos do concelho reconheceram a centralidade e a importância de trabalhar em 
prol da juventude. 

Por isso mesmo, a juventude foi um dos temas mais amplamente debatidos nas 
últimas eleições autárquicas e reconhecido na generalidade como fundamental para o 
concelho e respetivo desenvolvimento.  

Em suma, a importância da juventude é reconhecida como vital nas diferentes 
instâncias e pelos decisores políticos locais, nacionais e europeus. 

Em relação ao nosso concelho, o CMJ é, como definido regulamentarmente, “o órgão 
consultivo no domínio das políticas da juventude no âmbito do Município da Guarda”.  

Na realidade, é um órgão com enorme potencial ao qual urge dar visibilidade e 
dinamismo, dado que o seu sucesso pode contribuir para uma Guarda mais jovem e 
com mais jovens. Este é um dos maiores desafios políticos, sociais e territoriais dos 
nossos tempos. 

E isso é possível. 
 
Temos, a nível concelhio, um tecido associativo juvenil forte, dinâmico e 
empreendedor. Este é um ativo fundamental e cheio de capacidades que, se aplicadas 
de forma sinérgica, podem contribuir decisivamente para o desenvolvimento de 
políticas de juventude na Guarda. 
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O CMJ integra ainda Associações de Estudantes, quer dos Agrupamentos de escolas 
do concelho, quer do Instituto Politécnico da Guarda. Estas estruturas, que 
representam os estudantes de vários estabelecimentos de ensino são aquelas que, 
naturalmente, podem transmitir as necessidades e prioridades dos seus estudantes e 
estabelecer o contacto mais direto entre eles e a Câmara Municipal.  
 
Finalmente, as juventudes partidárias incutem neste Conselho a visão e o caminho que 
defendem para a Guarda, cuja contribuição será assim valiosa para se construir uma 
posição alargada que defenda os jovens guardenses e não deixe nenhuma ideia ou 
prioridade para trás. 
 
Neste contexto, podemos afirmar com certeza que temos uma ideia, mecanismos para 
a tornar realidade e quem a execute. 
 
Temos o mote lançado pela Comissão Europeia, temos o plano aqui apresentado (que 
pode e deve ser trabalhado e melhorado) e temos um Conselho Municipal da 
Juventude eclético, com massa crítica e constituído por cidadãos dedicados e 
comprometidos com a Guarda e os seus jovens.  
 
É neste quadro que surge, então, a proposta desta Comissão Eventual, figura prevista 
no artigo 28.º do presente regulamento do CMJ. Ao abordar esta temática particular, 
mas da maior relevância – o ano europeu da juventude - procurar-se-á trabalhar, entre 
outras áreas, o Associativismo Juvenil, a União Europeia, o Emprego e a Formação, o 
Interior e a Igualdade de Oportunidades. 
 
A metodologia de trabalho proposta (e explanada adiante) pretende abarcar, em linha 
com os objetivos listados anteriormente, duas dimensões diferentes, mas 
complementares.  
 
Por um lado, pretende-se uma reflexão alargada e maturada, mas que culmine em 
propostas claras, concisas, objetivas e concretizáveis. Por isto mesmo se propõe a 
redação do designado “Livro Branco”, termo também usado no ideário da União 
Europeia e aí definidos como “documentos que contêm propostas de ação” que têm a 
finalidade de “lançar o debate com o público” com o “com o objetivo de obter 
consensos”.  
 
Por outro lado, pretende-se envolver os jovens, dinamizar atividades que os cativem 
para a participação cívica e aproximar a autarquia dos mesmos. Nesta linha, surge a 
proposta de contemplar dois a três lugares da Comissão Eventual a jovens que não 
pertençam ao CMJ e de realizar um evento de divulgação e discussão das propostas 
constantes do Livro Branco. 
 
Ante este quadro promissor, o projeto corporizado pela Comissão Eventual que aqui se 
apresenta tem todas as condições para ser bem sucedido! 
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Planeamento dos trabalhos da Comissão Eventual 
 
Propõe-se que os trabalhos da Comissão Eventual sejam divididos em cinco 
fases: 

• Fase 0: Aprovação; 
• Fase 1: Recolha de informação; 
• Fase 2: Redação do Livro Branco; 
• Fase 3: Evento de apresentação do Livro Branco; 
• Fase 4: Balanço. 

 
 
Fase 0: 
 

• Aprovação da Comissão Eventual em sede de Plenário do CMJ; 
• Construção de um regulamento interno. 

 
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; 

• 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. 

 
Fase 2:  
 

• Análise e tratamento de toda a informação recolhida; 
• Compilação das conclusões e redação do Livro Branco. 
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Fase 3: 
 

• Aprovação do Livro Branco em sede de Plenário do Conselho Municipal 
da Juventude; 

• Realização do evento de apresentação do Livro Branco à comunidade. 
 
Fase 4: 
 

• Balanço do trabalho desenvolvido pela Comissão e apresentação de 
eventuais recomendações/sugestões para o futuro. 

 
  



 6 

Cronologia dos trabalhos* 
 
 Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Fase 0         
Fase 1         
Fase 2         
Fase 3         
Fase 4         

*para o ano de 2022 

 
 
Proposta de constituição da Comissão Eventual 
A Comissão Eventual será constituída por um número variável de elementos do 
CMJ, sendo no mínimo cinco e um deles coordenador da mesma. 
 
Observações 
 
Se aprovada, a Comissão Eventual apresentará, após consensualização com a 
Comissão Permanente, um Orçamento detalhado no menor espaço de tempo 
possível. 
 
 
Fontes 
 

• https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/eu-
affairs/20211213STO19307/2022-o-ano-europeu-da-juventude 

• https://observador.pt/opiniao/2022-ano-europeu-da-juventude/ 
• https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Noticias/Paginas/noticia.aspx?nid=924 
• https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/SPEECH_21_4701 
• https://dre.pt/dre/detalhe/regulamento/448-2010-2236693 
• https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html?locale=pt 


