Conselho Municipal da Juventude

Ata número sete
Aos vinte e seis dias do mês de Setembro de dois mil e onze, reuniu o Conselho
Municipal da Juventude, na Casa da Juventude de Vila Nova de Famalicão.
A reunião teve o seu início às dezanove horas e quinze minutos, porque à hora
inicialmente marcada, não estavam presentes todos os elementos.
- Depois de lida a acta anterior e não sendo feito qualquer reparo, foi a mesma posta
à votação, sendo aprovada por unanimidade.
- Eleição do segundo secretário da mesa:
Foi eleito de entre os presentes para secretário o Pedro Pinto da Koklus, começando
desde já a exercer funções, para dar cumprimento à seguinte ordem de trabalhos:
- Ponto um – Avaliação da Festa do Associativismo e Juventude
- Ponto dois – Primeira Feira de Empreendedorismo de Vila Nova de Famalicão
- Ponto três – Outros assuntos de interesse
Ponto um:
- Devido a um grande número de stands estarem fechados após a meia-noite, foi
proposto a alteração do horário de fecho da festa do associativismo e juventude para
a meia-noite em vez da hora atual.
- Foi proposto pelo Francisco da Associação Calcantes uma animação mais atractiva
da festa, e a possibilidade de introduzir DJ’s concelhios na festa, propostas que
obtiveram consenso dos presentes.
- O Pedro Monteiro da AE, mencionou a possibilidade de os stands estarem
dispostos por tipo de associação.
- O horário da sessão de cinema foi muito tarde, opinião geral.
Ponto dois:
- Primeira Feira do Feira de Empreendedorismo de Vila Nova de Famalicão que irá
decorrer de sete a nove de Outubro.
O Dr. Mário Passos em colaboração com o Pedro Monteiro da AEF, fizeram um
resumo geral do evento, mencionando o programa da feira e os objectivos previstos
dos quais se destacam:
- Criar atractividade do ponto de vista do empresário
- A importância do empreendedorismo no tecido empresarial.
- Publico alvo: jovens até aos 35 anos.
- Mostrar o que se faz no concelho.
- Promover o emprego por via do empreendedorismo.

Ponto Três:
- Caminhada Concelhia que se irá realizar a 15 (quinze) de Outubro, com inicio junto
à igreja de Antas.
- A nova Casa da Juventude, que teve aprovado em reunião de câmara a abertura
do concurso público.
- Criar no portal da juventude uma bolsa de oportunidades para intercâmbios
internacionais.
- O Abrão Costa da Pasec, mencionou a necessidade de criar/actualizar uma
plataforma digital com notícias, onde se espera um maior envolvimento das
associações com o envio de notícias sobra as atividades que decorreram
- O representante da Juventude Popular felicitou a AEF pela primeira Feira de
Empreendedorismo.
- Criar reuniões/ tertúlias sobre assuntos de âmbito mais político no CNJ, proposto
pelo Abrão Costa.
- O José Luís do BE, referiu que o lado político do CMJ na legislação anterior levou à
sua interrupção.
- Dr. Mário Passos, propôs que cada partido/ associação apresentasse um tema
para discussão em sede do CMJ.
- Sobre a fusão do IPJ com o IDP, achou-se conveniente pedir mais informações
sobre o novo formato, tendo-se mencionado a presença do “Alberto da Fajub”.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi dada por terminada a reunião às vinte horas
e trinta e seis minutos, na qual estiveram presentes os elementos conforme a folha
de presença, sendo elaborada a presente acta que será lida na próxima reunião.

