Ao décimo nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e doze o Conselho
Municipal da Juventude (CMJ) reuniu pelas dezanove horas na casa da juventude.
Primeiramente foi lida e aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior.
Posteriormente foi designado o novo secretário para o CMJ para o próximo ano de
trabalho. Hélder da Silva pertencente ao GNG-Grupo Nova Geração que assumiu
voluntariamente o cargo.
Passou-se à apresentação do projeto da nova casa da juventude e foi criado um espaço
de discussão em pequenos grupos de trabalho. Foram debatidos alguns pontos, tais como o
conceito da casa, o equipamento que deve estar presente, que serviços devem ser
contemplados bem como qual o papel das associações na casa da juventude. No final do
tempo de trabalho, foram apresentadas as conclusões de cada grupo e compararam-se com
aquilo que estava já projetado.
O Dr. Mário Passos passou à apresentação dos serviços da nova casa da juventude.
Todos os serviços já existentes serão deslocalizados, será também criada uma incubadora de
empresas para enriquecer o gabinete de emprego e empreendedorismo e ainda existirá um
conjunto de computadores para acesso à internet, entre outros. Foi exposta a ideia da criação
de uma biblioteca sendo refutada pelo Dr. Mário que, por experiências anteriores, afirmou que
esta ideia não iria funcionar uma vez que as bibliotecas das escolas e municipais estão bem
equipadas para a satisfação das necessidades dos jovens munícipes. O projeto conta ainda com
um auditório/polivalente com cadeiras amovíveis que servirá para sala de formações,
workshops ou outro tipo de atividades com os mais diversos conceitos. Ficou o alerta para a
necessidade de isolamento de som, para que possam ser realizados concertos sem
perturbações da área habitacional.
O Dr. Mário revelou a sua satisfação pelo enquadramento daquilo que foi discutido
com o que foi projetado. Concluiu-se então o primeiro ponto de ordem de trabalhos.
O segundo tópico da ordem de trabalhos foi a apresentação da nova imagem do
portal. Foram acrescentadas algumas funcionalidades, será preparado um quiz semanal para
uma maior interatividade dos internautas e manter-se-á um quadro para as redes sociais.
Os jovens presentes na reunião discordaram com a imagem de fundo da homepage
pela aparência do jovem que, a seu ver, se desenquadra do ambiente. O Dr. Mário e Drª
Sandra defenderam que este novo design provoca um choque aos visitantes pela

formalidade/informalidade do jovem executivo que trabalha com grafitis. Decidiu-se esperar
pelos feed-backs após o lançamento e possivelmente será trocada a imagem.
Finalmente foram efetuados alguns avisos. A caminhada concelhia realizar-se-ia no dia
treze de outubro, partiria de Avidos e terminaria em Ribeirão; as candidaturas para as bolsas
de estudo dos universitários famalicenses estariam abertas no período de quinze de outubro a
quinze de novembro; e alertou-se para a questão do projeto das formas animadas e precursão,
que se iniciará brevemente. Será feita uma seleção para que se garanta uma continuidade e
multiplicação de formação nas associações do concelho. Será uma formação apenas para
organizações e não a nível individual.
Para finalizar a reunião, alguns dos presentes fizeram um ponto de situação das suas
associações.
Nada mais havendo a acrescentar, deu-se por terminada a reunião pelas 20:30 horas
da qual se elaborou esta ata.

