ATA

Assunto: Reunião ordinária do Conselho Municipal da Juventude
Data: 18 de Dezembro de 2017

1. Começamos com concordância do Conselho da Juventude pelo ponto 3 (Apresentação
dos resultados finais do projeto Realizar o Potencial Jovem - RPJ)
a) Apresentação feita pela YUPI
⦁

Sem intervenção das associações

2. Plano de atividades 2018
⦁ Prazo das candidaturas ao apoio municipal será até ao dia 15 de Janeiro de
2018 e as inscrições serão feitas no Portal da Juventude.

3. Recolha de contributos sobre a Proposta de alteração ao Regime Jurídico do
Associativismo Jovem
a) Intervenção pelo Gil da YUPI
⦁
Concorda, com o limite de idade de 30 anos para o Presidente de
Direção e com o aumento da percentagem para 80% quanto ao nº de
elementos da Direção com 30 ou menos anos, mas na prática essa
alteração vai criar bastantes problemas a várias associações juvenis que
não têm essa realidade de momento;
⦁
Quanto ao tempo de antena para as associações juvenis, disse que
achava que poderia ser limitador concentrar esse direito apenas para as
federações, mesmo que na prática as associações muito raramente
tenham utilizado esse direito;
⦁ Sobre os benefícios fiscais, disse que estão propostas alterações de
um modo geral bastante benéficas para as associações juvenis (a
possibilidade de atribuição dos 0,5% do IRS, as isenções ou reduções de
custos na criação das associações, etc.), mas algumas situações não estão
ainda bem explícitas.
b) Intervenção pela PASEC
⦁
Concorda, com o limite de idade de 30 anos para o Presidente de
Direção, mas, nas associações do interior faltam jovens. Com uma
população mais envelhecida vai criar uma dificuldade a essas mesmas
associações, que não vão poder cumprir com a idade exigida.

4. Outros assuntos
a) JSD
⦁

Orçamento em falta

b) YUPI
⦁

Atraso da resposta no programar em rede

Com os melhores cumprimentos,
Sandra Azevedo
Sport Kratchball Clube (Calcantes)

