Ata do Conselho Municipal da Juventude
Aos vinte e seis dias do mês de Março de 2015 pelas 19:22h reuniram na Casa da Juventude de
Vila Nova de Famalicão, em número de onze, os representantes das entidades que fazem parte
do Conselho Municipal da Juventude (CMJ), com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Abertura do CMJ.
2. Leitura das atas das reuniões anteriores, que foram aprovadas por unanimidade.
3. A YUPI ficou de enviar por email a sua proposta em relação ao regulamento de apoio a
associações juvenis, associações de estudantes e grupos informais de jovens do
concelho.
4. O Presidente do Conselho, Dr. Mário Passos, apresentou as datas do Jovem.com - de 2
a 9 de Maio. Haverá uma sessão sobre o Eramus + no âmbito da Semana Europeia da
Juventude. As associações ficaram de enviar as suas actividades até ao dia 15 de Abril.
5. Apreciação de Novos Projetos Municipais referidos pelo Presidente do Conselho Dr.
Mário Passos, Escola de Instrumentos Tradicionais Portugueses, Y.Motion, Frame IT,
Speed Meeting Democrático e a Concessão do Bar da Casa da Juventude.
6. A PASEC falou da proposta do Conselho Municipal da Educação, acerca da
Municipalização da educação.
7. A JSD apresentou a actividade Oportunidades de Portugal a realizar no dia 15 de Abril,
no Café Concerto da Casa das Artes, com a presença do secretário de estado da
Juventude e do Desporto Dr.º Emídio Guerreiro. Falou também sobre uma actividade a
realizar no dia 16 de Maio, um Concurso de Ideias, onde estão ainda a trabalhar no
formato.
8. A Koklus falou sobre o Carnaval de Fradelos que eles organizam que teve imenso
sucesso e referiu também as suas outras actividades já definidas no seu plano de
actividades.
9. A PASEC falou sobre a atividade que vão realizar, consiste em 8 dias NON STOP,
ANIMA 2015 – encontro nacional de jovens animadores – que começa em Vila Nova de
Famalicão e termina na Galiza, Espanha. Referiram o espectáculo do dia 29, onde
todos os fundos serão revertidos para o Centro Pastoral de Santiago de Antas.
10. No próximo CMJ falar-se-á sobre a Festa do Associativismo e Juventude.
11. Ficou definido que as convocatórias irão por carta com 10 dias de antecedência.
12. A YUPI sugeriu a descentralização das reuniões do Conselho Municipal da Juventude.
Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrado o CMJ às 20:22h.
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