Ao sexto dia do mês de Março do ano de dois mil e treze, o Conselho Municipal da
Juventude (CMJ), reuniu pelas dezanove horas e quinze minutos na casa da juventude.
Iniciou-se com a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade.
De seguida o Dr. Mário Passos abordou o primeiro ponto da ordem de trabalhos, a preparação
“Jovem.com” 2013. Com a formação da rede de juventude, o “Jovem.com” sofreu uma
reestruturação. A partir daí, um conjunto de atividades são preparadas pelas próprias
associações da rede.
Foi pedido para que cada associação, ou em conjunto, possam apresentar algumas
ideias para dinamização desta iniciativa, tendo ficado decidido até ao dia 31 de Março, o envio
de propostas para o endereço juventude@vilanovadefamalicao.org.
O Dr. Mário Passos apresentou as possíveis datas para a realização desta semana de
atividades. Salientou que em Abril existe a “Quinzena da Educação” e a “Queima das Fitas”. O
objetivo é contar com o maior numero de participantes possível, por isso, por unanimidade,
decidiu-se que o “Jovem.com” realizar-se-á entre 3 e 12 de Maio.
A “Festa de Associativismo e Juventude”, a realizar em stembro, será uma semana de
exposição, de criatividade e de união entre todas as associações juvenis do concelho, refere o
vereador Mário Passos. Acrescentou que se ira realizar na terceira semana de Setembro, no
entanto é necessário que cada associação tome conhecimento e que vá preparando o seu
stand. Realçou ainda que não haverá desculpa para a não participação, por isso, pede para que
todos sejam o mais criativos e dinâmicos possível.
Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, Apresentação da Plataforma
Formativa, Projeto Sou+ e Plataforma de Arrendamento, foi feita uma descrição atualizada
sobre cada projeto.
Na “Quinzena da Educação” será apresentada a plataforma formativa. Toda a
informação profissional e oferta formativa, desde universidades, empresas e ensino
profissional e tecnológica existente no concelho será publicitada nesta plataforma. O
representante da associação Pasec, o Abraão, realçou que essa informação já chega aos
estudantes de forma online. O Dr. Mário Passos refere que esta plataforma concentra toda
essa informação e pode ser acedida e consultada com motores de busca.
O “Projeto Sou+” será apresentado na semana do “Jovem.com”, visto fazer todo o
sentido porque trabalhará com o empreendedorismo e empregabilidade, motivo suficiente
para ser apresentado na semana de atividades juvenis, como será o “Jovem.Com”, acrescentou
o Sr. Vereador.
O último projeto a ser discutido foi a Plataforma de Arrendamento. O Dr. Mário
apresentou alguns dos problemas que foram surgindo ao longo do desenvolvimento desta

plataforma. O ideal seria que a plataforma executasse uma busca direta nos sites das
imobiliárias, o que exigiria uma consulta e troca de informação entre várias bases de dados.
Este processo implicaria uma rotina informática para que convertesse as linguagens de
programação, o que por sua vez revelaria um aumento de custos. Neste seguimento, foi
acordado que cada imobiliária estabelecerá um compromisso de atualização semanal de
informação no site, visto que o arrendamento de habitações ou espaços comerciais é volátil.
Por fim, o Dr. Mário referiu que as inscrições para a formação de animadores de
precursão estariam fechadas. Para o caso de sobrarem algumas vagas, voltaria a informar as
associações interessadas para que possam inscrever mais algum elemento.
As associações fizeram um balanço do seu funcionamento e próximas atividades.
Deste modo e não havendo nada acrescentar, foi dada por terminada a reunião do
CMJ pelas 20:00h.

Outros Assuntos.
Para a finalização da reunião, alguns dos presentes fizeram um ponto da situação das
suas associações.

