Conselho Municipal da Juventude – V. N. de Famalicão
Acta nº 6

Aos nove dias do mês de Junho, pelas dezanove horas e vinte minutos, reuniu-se na Casa da
Juventude o Conselho Municipal da Juventude.
Efectuou-se a leitura da acta correspondente à reunião anterior e esta foi aprovada por
unanimidade dos presentes.
Iniciou-se a reunião com a ausência do secretário, ficando a funcionária do Pelouro da
Juventude Sandra Silva, com a tarefa de reunir as informações para posterior elaboração da
acta.
Ponto 1 - Festa do Associativismo e Juventude. Foram prestados esclarecimentos globais
acerca da iniciativa. As associações deverão receber por correio electrónico, a respectiva ficha
de inscrição e regulamento da iniciativa.
Fez-se uma pequena abordagem à programação de animação do espaço onde decorrerá a
iniciativa.
O representante da Juventude Popular, propôs alargar os stands a instituições com ofertas de
emprego, dado o contexto actual dos jovens.
Entretanto, o Sr. Vereador Dr. Mário Passos, esclareceu que posteriormente será levado a
cabo a 1º Feira de Empreendedorismo, nos dias 7, 8 e 9 de Outubro. O representante da A.E.F.
elucidou os presentes no que consistia o evento.
Ponto 2 – Foi feita a avaliação da Caminhada Concelhia que partiu de Joane no dia 30 de Abril
tendo-se referido que a mesma foi positiva apesar de a chuva ter perturbado um pouco, no
entanto a adesão das pessoas foi significativa.
Ponto 3 – Foi abordada a actividade levada a cabo pela YUPI no dia 7 de Maio englobado no
projecto “Play Demo” em que se fez uma análise dos resultados obtidos na auscultação à
população juvenil acerca do envolvimento dos jovens na vida política e associativa.
O Hélder Filipe elogiou esta iniciativa mostrando-se disponível para colaborar neste tipo de
trabalho pois como responsável por uma estrutura de juventude partidária tem todo o
interesse em perceber os anseios dos jovens.
O Bruno Cunha da AMVE referiu que foi uma actividade muito interessante salientando o facto
de ter sido elaborada uma carta de recomendações que se constatou serem práticas e
realizáveis não se limitando a tecer considerações globais.
O Pedro Pinto da Koklus também elogiou a iniciativa e concordou com o que havia sido dito
mencionando a elevada participação que se registou.

Ponto 4 – Foi pedido pelo Sr. Vereador uma opinião acerca do Portal da Juventude de Vila
Nova de Famalicão. Referiu-se o facto de já se dar destaque às actividades mais próximas que
se irão realizar, promovendo assim uma maior adesão por parte dos jovens. Foi mencionado
pelo Sr. Vereador que a adesão a esta plataforma por parte dos jovens tem sido satisfatória
verificando-se ser um bom meio de comunicação. Também a Casa da Juventude tem tido
bastante afluência e tem servido para levar a efeito algumas actividades.

Não havendo mais nenhum assunto a tratar, foi lavrada e assinada a presente acta:

Sr. Vereador da Juventude

1º Secretário

2º Secretário

