Conselho Municipal da Juventude – V. N. de Famalicão
Aos quinze dias do mês de Março de 2011 pelas 19h reuniu o Conselho Municipal da
Juventude, sob a direcção do Vereador da Juventude e com a presença das
Associações constantes na folha de presenças em anexo.
Ponto 1 – A reunião iniciou-se com a leitura da Acta da última reunião tendo-se
realizado algumas alterações, com o consentimento de todos os presentes e sido
aprovada por unanimidade.
Ponto 2 – Foi o eleito o Secretário do CMJ tendo sido escolhido o Bruno Cunha da
Associação Moinho de Vermoim.
Ponto 3 – Procedeu-se à escolha de 2 elementos para representar o C.M.J. na
iniciativa Encontro de C.M.J.’s em Évora que foram a Mariana Barbosa da YUPI e o
Pedro Monteiro da AEF.
Ponto 4 – Foi questionado pelo Sr. Vereador às Associações presentes quais as suas
opiniões acerca dos primeiros tempos de funcionamento da Casa da Juventude e do
Portal da Juventude. Foram apresentados alguns serviços prestados na Casa da
Juventude e algumas dificuldades sentidas em chegar a um maior número de jovens.
Foi colocada uma questão relacionada com o facto de haver alunos das escolas que
iriam para a Casa da Juventude faltando às aulas. O Sr. Vereador referiu que têm de
ser as escolas a implantar mecanismos para controlar as saídas dos alunos, sendo
que na Casa de Juventude existe uma limitação de tempo para utilização dos
computadores. Sobre este assunto foram debatidas alguns métodos que as escolas
deveriam adoptar para resolver os problemas de controlo e de envolver os
encarregados de educação no processo educativo dos alunos.
Ponto 5 – Foi solicitado pelo Sr. Vereador para que caso queiram as suas actividades
publicadas no Portal da Juventude têm de as enviar até ao dia 20 de cada mês para
as actividades do mês seguinte. Após o evento podem enviar as fotos para serem
colocadas no banco de imagens, assim como uma pequena notícia através do email
redessociais@juventudefamalicao.org.
Ponto 6 – Foi apresentado pelo Sr. Vereador o programa da actividade “Jovem.com”
que irá decorrer entre os dias 29 de Abril e o dia 8 de Maio. Nesta actividade será
inserido o concurso Arte Jovem 2011, estando dividido em 3 categorias, Uma

englobando desenho, pintura, gravura e serigrafia, outra a fotografia e ainda outra a
escultura. Haverá também espaço para desportos radicais e a Caminhada Concelhia
no dia 30 de Abril com saída de Joane.
Ponto 7 – Pelos representantes da Associação YUPI foi pedida a comparência dos
dirigentes associativos num encontro que decorrerá no dia 7 de Maio para análise dos
questionários realizados aos jovens do concelho acerca de questões políticas, níveis
de participação local e a sua visão sobre a sua cidade e elaboração de declaração de
intenções no final.
Ponto 8 – Foi informado pelo Sr. Vereador que no dia 7 de Maio terá lugar a actividade
denominada “Game Day”
Não havendo mais nenhum assunto a tratar, foi lavrada e assinada a presente acta:
Sr. Vereador da Juventude

1º Secretário

2º Secretário

