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Relatório de Atividades – Ano 2018 

 

De acordo com o previsto no regimento de funcionamento das comissões da 

Assembleia Municipal apresentamos, de seguida, o relatório de atividades 

desenvolvidas durante o ano de 2018. 

 

A Comissão n.º 1 é constituída pelos eleitos: João Pedro Baião (PS) - Coordenador, 

António Martins (CDS-PP) – Coordenador Substituto, Pedro Canto (PS), Francisco 

Guerreiro (CDU), José Vieira (CDU), Adão Conde (C+), Maria José Vitorino (BE) e 

Adélia Gominho (PAN). 

 
No plano de atividades da Comissão n.º 1, para o ano de 2018, constavam as 

seguintes atividades: 

1. Organizar a Assembleia Municipal Jovem (AMJ) - edição 2019; 

2. Solicitar Audição sobre o tema da Inclusão das Pessoas com Deficiência 

3. Solicitar Audição sobre o tema da Descentralização na Educação 

 

A Comissão n.º 1 reuniu pela primeira vez no dia 29 de maio de 2018, elegendo o 

Coordenador e Coordenador Substituto, tal como é previsto nos termos do disposto 

do número 3, do artigo 46.º do Regimento da Assembleia Municipal. 

 

Durante o restante período de 2018, esta Comissão reuniu 7 vezes (27/jun, 27/jul, 

14/set, 26/out, 10/nov, 28/nov e 19/dez). 

 

Durante estas reuniões o foco principal foi o balanço da edição anterior da AMJ e 

a organização do processo para a edição 2018 tendo-se, para tal, preparado o 
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regulamento e regimento da iniciativa e reuniões com os diretores de agrupamento 

e professores indicados como ponto focal desta iniciativa, servindo como mote 

para as fases seguintes da AMJ.  

Contudo, havendo outras matérias não menos importantes a tratar nesta comissão, 

foi possível ainda em 2018 receber a Sra. Vereadora Manuela Ralha para explicar 

aos Eleitos os projetos que estavam a ser desenvolvidos na Câmara Municipal sobre 

a área da Inclusão, assim como perspetivar iniciativas futuras do Órgão Executivo 

e da Comissão Municipal para a Deficiência, da qual preside. 

Também no dia 26 de outubro, esta Comissão recebeu, a pedido da Sra. Vereadora 

Fátima Antunes, a APSDC (Associação para a Promoção da Saúde e 

Desenvolvimento Comunitário), representada pela Dra. Ana Zilda Silva e também 

a Sra. Chefe da Divisão de Saúde e Solidariedade, Dra. Cláudia Prazeres, para 

apresentarem um projeto que esta associação se iria candidatar a fundos 

europeus, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, designado 

Projeto Educação para a Cidadania, do Programa Cidadãos Ativos, integrado no 

EEA Grants Portugal, e gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

O projeto tinha como objetivos promover a noção de cidadania global através de 

processos de aprendizagem e de sensibilização de jovens, docentes e não-

docentes, técnicos e técnicas do município e das ONG do concelho e forças de 

segurança, para as questões da EDH e participação democrática, tendo como 

horizontes a valorização da diversidade humana, a promoção da tolerância, a não-

discriminação, o combate à exclusão e a cooperação. 

Tendo em conta que a data limite para a Assembleia Municipal apoiar formalmente 

o projeto para que este fosse submetido era reduzido, foi entendimento da 

Comissão não o fazê-lo nesta fase inicial, podendo vir a comprometer-se 

formalmente através da Declaração de Compromisso de Parceria em momento 

posterior à aprovação.  

No que diz respeito ao terceiro objetivo para 2018, foi decidido na Comissão 
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abordar no ano de 2019 tendo em conta que o diploma legislativo ainda não tinha 

sido publicado. 

Durante os seis meses de atividade desta Comissão, realçamos o envolvimento e o 

empenho de todos os eleitos representantes das diferentes forças políticas, que 

proporcionaram em cada reunião, momentos de reflexão e de partilha sobre os 

assuntos em análise. 

Destacamos igualmente o apoio prestado pelos técnicos de apoio à Assembleia 

Municipal que em muito contribuíram para o bom funcionamento das reuniões dos 

trabalhos, bem como a colaboração prestada pelo Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal. 

Consideramos que a Comissão tem uma área de abrangência muito vasta, pelo que 

se tentou em 2018, dirigir a ação principal para a área da Assembleia Municipal 

Jovem, iniciativa que atravessa as diferentes áreas de intervenção desta comissão, 

a qual, renovando-se anualmente, mobiliza os diferentes jovens e professores, 

incutindo nestes jovens a procura das melhores propostas de acordo com a 

temática definida.  

 
Sessão da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira realizada em Vialonga no 

dia 28 de fevereiro de 2019  

 

Os eleitos da Comissão de Assuntos Sociais, Cidadania e Desenvolvimento Humano 


