Ata do C.M.J.
Aos 11 dias do mês de fevereiro, pelas 19h15, na Casa da Juventude, decorreu mais uma
reunião ordinária do Conselho Municipal da Juventude em que estiveram presentes:

Membros do Município:
Mário Passos (Vereador do Pelouro da Juventude)
Sandra Silva (Técnica da Juventude)

Do Conselho Municipal da Juventude:
Paulo Costa (ACV – Associação Cultural de Vermoim)
Catarina Lima (Associação Académica da ESSVA)
Teresa Queiroz (Associação Académica da Universidade Lusíada)
Sandra Silva (Associação Guias de Portugal)
Filipe Pereira (Junta de Núcleo do CNE)
Raquel Pinto (Grupo Municipal do CDS/PP)
Firmino Costa (Grupo Municipal do PSD)
José Miguel Silva (Juventude Popular)
Márcia Nunes (Juventude Socialista)
Rui Silva (Koklus – Associação Juvenil de Fradelos)
Abraão (PASEC)
Manuel Fernandes (Quebraritmo)
Gil Pereira (YUPI – Youth Union of People with Initiative)

Com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------1.Análise Final do Regulamento de Apoio a Associações Juvenis, Associações de Estudantes e
Grupos Informais de Jovens do Concelho de Vila Nova de Famalicão;
2.Apreciação do novo logo/site/revista do Pelouro da Juventude (novos contributos);
3. Novas Estratégicas para o aumento das iniciativas do tecido associativo em parceria com o
Pelouro da Juventude, ano 2016.

O vereador Dr. Mário Passos deu início á reunião começando por apresentar o ponto 1 da
ordem de trabalhos, afirmando que estaria na altura de encerrar o assunto, uma vez que
foram já levadas as cabo todas as medidas necessárias para que o documento refletisse as
reais necessidades dos jovens.

Foram vertidas no documento, também sugestões enviadas, o que nos permite avançar para a
votação definitiva do mesmo.
Assim, passou-se a votação. O documento foi aprovado por maioria, contando com uma
abstenção por parte da Juventude Socialista.
A mesma adverteu ao facto de desconhecer o documento, dado desconhecimento do
documento.
O vereador passou ao ponto 2 da ordem de trabalhos.
Foi distribuído pelos presentes a 1º edição da revista UAU!
O vereador iniciou este ponto enunciando as dificuldades de se conseguir chegar com a
informação aos jovens que se encontram mais afastados do centro da cidade, ou que por
outras razões não tem por hábito procurar a informação nos canais habituais.
A revista vêm assim, então, tentar aproximar a periferia á Casa da Juventude e às políticas
municipais da Juventude.
Passou-se á apresentação do novo site, com o novo logótipo. O vereador enunciou que a
necessidade de atualização de imagem é muito importante nos dias de hoje, e que há uma
preocupação para manter os jovens atentos. Para tal tentamos cativar os mesmos, através
destas inovações na imagem e na forma como comunicamos.
O site permitiu também uma reflexão nas áreas de atuação do pelouro. E assim reorganizou-se
também, por áreas e eixos de intervenção toda as iniciativas que o pelouro da juventude tem
vindo a desenvolver ao longo dos anos. O site torna-se um meio de melhor compreensão, pela
ótica do utilizador e de melhor e mais fácil acesso a conteúdos.
Ficou o desafio de explorar o novo site e enviar contributos para que este esteja á altura das
necessidades.
Foi questionado, se seria possível fazer as candidaturas a apoios diretamente no site, á
semelhança do que vai acontecer no desporto. O sr. vereador explica que não é semelhante,
logo desde do número de associações desportivas em comparação com o número de
associações juvenis. O formulário será editável, por ventura, mas o processo será mais
simplificado.
O representante da PASEC – Abraão tomou a palavra para dizer que a página do Pelouro da
Juventude deveria ser o espelho do movimento associativo e interpelou, também
relativamente á colocação das iniciativas das associações no site. Destacou a falta de colocação
de uma iniciativa enviada para os locais habituais, e realçou que entretanto já teriam sido
colocadas outras posteriormente a essa. O sr. Vereador ficou de averiguar a situação. A técnica
que acompanhava a reunião, esclareceu que não faz distinção no que é enviado para o site,
normalmente é tudo colocado, mas adverte que com este novo layout as iniciativas só

aparecerão na área “AGENDA” e não haverá destaques como no site anterior. As mesmas são
colocadas por ordem cronológica, e aparecerão por ordem cronológica.
Dado a averiguação desta irregularidade na colocação da iniciativa, decidiu-se averiguar junto
da empresa e em todos os meios disponíveis essa falha.
Foi lançado o repto para que as associações enviem as suas iniciativas e aproveitem este a
plataforma para potenciar as suas iniciativas.
No último ponto da ordem de trabalho, discutiu-se que forma podemos trabalhar em
iniciativas não só com o pelouro da juventude, mas também entre associações. Como também
que se leve as iniciativas para fora do centro da cidade e freguesias limítrofes.
Projetar em Rede, uma iniciativa que foi lançada pelo pelouro da cultura e que foi mencionada
pela associação Yupi, na pessoa da Gil e que seria uma boa ideia a ser implementada na área
da juventude.
O sr. vereador deixou o repto para as associações pensarem em uma iniciativa em conjunto, á
semelhança do que ele já tinha lançado á 6 anos atrás.
O Sr. Vereador depois debruçou-se sobre as juventudes partidárias, de que forma estas
poderão reativar as suas antigas dinâmicas.
Lançado o desafio ás juventudes partidárias pela PASEC, em dinamizar um fórum ou outro
evento semelhante, em que o município fizesse só o essencial de marcar datas e local e as
juventudes seriam responsáveis elas próprias por dinamizar todo o resto. A Pasec ofereceu-se
para receber este evento em primeira instância.
As juventudes partidárias presentes acederam positivamente a esse desafio.
A PASEC, informou a todos os presentes que agora tem uma nova área de atuação, que é o
desporto adaptado.
Por fim, o sr. vereador passou a palavra a quem quisesse tomar a palavra. Ninguém usou da
palavra.
Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Vereador, deu por encerrada a reunião às 20h15.

