Ata do Conselho Municipal da Juventude

No dia 9 de julho de 2015 pelas 19:15h reuniram na Casa da Juventude de Vila Nova de
Famalicão, os representantes das entidades que fazem parte do Conselho Municipal da
Juventude (CMJ), com a seguinte ordem de trabalhos:
- VIII Festa de Associativismo e Juventude, realizado em 11, 12 e 13 de setembro.
Dr. Mário salientou a importância das inscrições das Associações e dos Partidos para a
participação na Festa. Também solicitou atividades a realizar e que fizessem chegar à
Juventude para ver a disponibilidade de apoio.
- Câmara Artística. Dr. Mário Passos também referiu a instalação da Câmara Artística
na Casa da Juventude com a realização de diversos projetos de gêneros artísticos, como
por exemplo Teatro, Pintura, Escultura, Fotografia, Gravações, e referiu o Estúdio de
Gravação e o Laboratório de Fotografia, como exemplos a serem usados para este
projeto.
Informou, também, que brevemente o portal da Juventude passará por algumas
atualizações.
*
Foi facultado a voz às entidades participantes.
A Pasec informou que tem enviado notícias e atividades para serem colocados no portal,
mas estes não são colocados. Dr. Mário Passos salientou que vai averiguar o sucedido
para resolver esta situação.
A Yupi perguntou sobre ponto da situação do Regulamento de Apoio às Associações
Juvenis que foi enviado por e-mail. Dr. Mário Passos respondeu que havendo poucas
associações neste CMJ, este assunto seria tratado numa outra altura, para uma melhor
formalização e votação final. A Yupi sugeriu que quando fosse enviado a convocatória
para o próximo CMJ, fosse também enviado o “Regulamento Municipal de Apoio às
Associações Juvenis, Associações de Estudantes e Grupos Informais”.
A Yupi questionou sobre o concurso público do bar da casa da juventude. Dr. Mário
respondeu que o concurso está fechado e que como não houve propostas, a Juventude
está a contactar empresas do ramo para este efeito, mas noutros formatos.
Outro assunto referido foi a Avaliação do Jovem.com 2015, realizado entre 2 e 9 de
maio.
Dr. Mário começou por referir que esta atividade é direcionada para as Associações,
mas que sempre existiu um défice. Ao longo do tempo, as Associações foram fazendo
algumas atividades neste evento, mas não faz mais sentido forçar as Associações para

realizar ações num período de tempo. Também referiu que seria melhor alterar a
filosofia Jovem.com ou acabar com ela.
Pasec acha que deve acabar, não deve haver no ano em que também existe a Festa de
Associativismo e Juventude.
Referiu também que não há espaço de discussão de grupos juvenis, mas deveria ser
criado. E elogiou a atividade da JSD. A JSD agradeceu o apoio da Câmara e da Casa da
Juventude para a realização do evento “Impulsiona Famalicão”
Dr. Mário mencionou o sucesso do Speed Meeting Democrático, realizado em abril, e
propôs aos partidos e às associações a realização de mais encontros do gênero, para
debates ou outros da mesma categoria. Referiu ainda que todos os dias a Juventude tem
sido solicitada pelos jovens com muitas ideias, não havendo espaço para a concretização
de debates.
A Yupi informou que incluiu 2 atividades no Jovem.com, mas com muito pouca
participação. A Yupi é da opinião em transformar o jovem.com noutra atividade, dando
o exemplo da Semana Europeia da Juventude.

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrado o CMJ.

