
2ª Comissão Permanente 
(Educação, Cultura Juventude e desporto) 

A segunda Comissão Permanente para as áreas da Educação, Cultura e Deporto realizou, 

até ao presente, tês reuniões com os vereadores responsáveis pelos pelouros que 

acompanha. A saber: com o Vereador Filipe Pacheco para abordar as temáticas das 

políticas municipais de Juventude e Desporto; com a vereadora Teodolinda Silveira, para 

acompanhar as principais questões relacionadas com o pelouro da educação e com a 

Sra. Presidente Inês de Medeiros, para focar as questões relacionadas com o pelouro da 

cultura, que se encontra sob a sua alçada. 

Nas três reuniões referidas, seguiu-se a mesma organização de trabalhos, que 

começavam com uma breve introdução pelo presidente da comissão, na qual dava nota 

de ser objetivo tomarmos contacto com a visão e linhas gerais da política municipal; os 

principais projetos e atividades; constrangimentos mais significativos e outros assuntos 

tidos por pertinentes. Seguidamente o Sr. Vereador, a Sra. Vereadora e a Sra. Presidente 

fizeram intervenções de 30 minutos, nas quais enquadraram as questões colocadas. 

Para posteriormente os deputados municipais fazerem perguntas sobre a intervenção, 

ou sobre qualquer outro tema relacionado com aos pelouros acompanhados pela 2ª 

Comissão.  

Da reunião havida com o Vereador Filipe Pacheco foi a comissão informada das linhas 

gerais para a política de juventude, de que consta a vontade de capacitar o movimento 

associativo juvenil e a promoção da formalização das associações juvenis existentes. Na 

área do desporto foi a comissão informada do essencial das obras previstas no decurso 

do mandato, assim como dos principais eventos desportivos previstos para os próximos 

anos e os mecanismos de apoio ao movimento associativo na área do desporto.  

A reunião com a Vereadora Teodolinda Silveira, incidiu substancialmente sobre os 

desafios que se colocam com a descentralização, assim como na continuidade das 

atividades, das responsabilidades anteriormente assumidas e competências já 

anteriormente delegadas. Foram ainda abordadas as questões relacionadas com as 

principais obras em curso e a realizar nos estabelecimentos educativos. Neste caso, 

foram sinalizadas algumas das principais dificuldades decorrentes da conjuntura, que 

assumem impacto negativo no lançamento de empreitadas, em virtude de concursos 

que têm ficado vazios, no concelho de Almada, como em todo o país.   

A Sra. Presidente Inês de Medeiros, tendo a seu cargo ao acompanhamento direto da 

área da cultura, falou sobre os grandes eventos e projetos previstos, assim como das 

principais obras a realizar nos diversos equipamentos culturais. Também neste contexto 

foi dada nota das dificuldades sentidas no lançamento de empreitadas, assim como das 

medidas lançadas para mitigar estes inconvenientes. 

O detalhe das exposições, as questões suscitadas e as subsequentes respostas podem 

ser consultadas nas atas de cada uma das reuniões.  

 

O Presidente da Comissão, 

 

 

 

João Couvaneiro 

Almada, 20 de junho de 2022 


