Ata nº onze da reunião do Conselho Municipal da Juventude

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e doze, pelas dezanove horas, reuniu o conselho
municipal da juventude nas instalações da Casa da Juventude, na presença de todos os
elementos à exceção de alguns membros como consta na folha de presença que será anexa a esta
ata, sob a presidência do Drº Mário Passos, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um – Balanço da sessão de trabalho emprego e empreendedorismo. ------------------------Ponto dois: Plataforma de oferta formativa.--------------------------------------------------------------Ponto três: Bolsa de arrendamento. --------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Casa do voluntariado de Famalicão. ------------------------------------------------------Ponto cinco: Propostas de projetos ao CMJ. ----------------------------------------------------------Ponto cinco: Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------------

Deu-se início à reunião com a leitura e aprovação, por unanimidade, da ata anterior. ---No que se refere ao ponto um da ordem de trabalhos, sessão de trabalho emprego e
empreendedorismo que decorreu no âmbito do Jovem.com, com o objetivo de contribuir
para a resolução da questão do emprego, foram realizados dois encontros estando o
próximo agendado para setembro. O Drº Mário Passos, deu a palavra aos membros do
conselho, sendo que em geral referiram que o tema é muito importante, o que gerou
sessões muito longas mas produtivas, a dinâmica para a criação de grupos funcionou e
os resultados finais foram muito interessantes, as quais terão continuidade a fim de
serem colocadas em prática. ------------------------------------------------------------------------------------------No que concerne ao ponto dois, o Drº Mário Passos informou, que os jovens poderão
aceder as ofertas formativas das escolas e entidades formadoras do nosso concelho, a
qual se prevê estar em funcionamento no final do mês. O Drº Mário Passos acrescentou
que no portal da juventude está a ser preparado de forma a divulgar iniciativas como é o
caso da Mobilidade Internacional, que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito de dois
intercâmbios que resultaram de uma parceria entre a associação YUPI e o Pelouro da
Juventude. Os membros do conselho referiram que deverá ser dada grande atenção a
divulgação do portal da juventude, de forma a chegar a todos os jovens. ------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto três, bolsa de arrendamento, o conselho foi informado que esta
plataforma digital, do portal da juventude, está atrasado, no entanto todos os

interessados terão acesso a divulgar os seus imóveis e em breve será lançado no site. ------------------------No ponto quatro, foi referido que o banco local de voluntariado tem tido muita adesão,
assim sendo, no sentido de gerar um melhor serviço, foi criada a casa do voluntariado
de Famalicão, junto a estação de caminhos-de-ferro, este espaço oferece a possibilidade
de encontro e formação. ------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto cinco, foi sugerido a criação de um grande evento a nível
musical por todo o concelho. O membro do conselho André Martelo, representante da
Juventude Comunista, apresentou como proposta a plataforma comemorativa dos 35
anos da Constituição da República Portuguesa cujo tema é “Juventude com futuro é
com constituição do presente”, apelou a participação de todos os membros deste
conselho e solicitou ainda a parceria da Câmara Municipal de Vila nova de Famalicão
para a divulgação e cedência/apoio para o transporte dos participantes. -------------------No que diz respeito ao ponto seis da ordem de trabalhos, outros assuntos, o Drº Mário
Passos, apresentou ao conselho a proposta da Universidade Jovem, o programa Verão
Aventura e ainda o projeto BUÉ preparado por alguns jovens com o apoio da associação
YUPI. Referiu, ainda, que a próxima caminhada concelhia acontecerá no dia treze de
outubro, a instalação da rede associativa de estudantes será em breve, foi também
referida a iniciativa dos ABRAÇOS GRATIS, que embora não tenha sido conquistado o
título do Guiness gerou grande participação. O balanço das atividades do jovem.com e
adequação do regulamento à nova lei farão parte da ordem de trabalhos da próxima
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
ata que, depois de lida e aprovada.-------------------------

