Conselho Municipal da juventude
Ata número oito
Aos sete dias do mês de Novembro de dois mil e onze, reuniu em reunião extraordinária, o
conselho municipal da juventude, na casa da juventude de vila nova de Famalicão.
A reunião teve o seu inicio às dezanove horas e vinte minutos, com a seguinte ordem de
trabalho:
- Ponto um – Assuntos relacionados: Empregabilidade e Empreendedorismo.
- Ponto dois – Outros assuntos de interesse
Ponto um:
Apresentação da plataforma digital do emprego, respetiva estrutura e funcionamento por
parte da Catarina.
Descrição mais pormenorizada da plataforma digital feita pelo Dr. Mário Passos, na qual se
destaca os seguintes itens:
-Funcionamento digital e automático envolvendo o mínimo de recursos humanos.
-Criar base de dados das empresas do concelho, respetivas atividades e necessidades de
emprego.
-Criar bolsas de candidatos com base nas competências, a qual só está visível para as
empresas e administrador da plataforma, estando vedado a informação aos restantes
candidatos.
-Foi proposto pelo representante da Pasec, colocar na área de atividades empresariais, um
item para a educação não formal/ trabalho social.
- Foi abordado o tema, se existe idade máxima de inscrição na plataforma, a qual foi dito que
não existe idade máxima (Dr. Mário Passos).
- Foi colocada a questão se havia controlo das colocações nas empresas. O Dr. Mário
Passos respondeu que tecnicamente pode não ser possível, mas que seria outro canal de
comunicação externo á plataforma, também as empresas não podem retirar a oferta de
emprego sem a autorização do administrador.
-O representante da Universidade Lusíada, falou na possibilidade de colocar ofertas de
estágios na plataforma.
- A Mariana (yupi), questionou o registo das empresas na plataforma, que podem não ter
pessoal vocacionado para o efeito e não mostrarem interesse em fazê-lo.
-Foram colocadas mais questões sobre a funcionalidade da plataforma, as quais foram
explicadas pelo Dr. Mário Passos.
Ponto Dois: Outros assuntos de interesse:
ENAJ – Encontro Nacional de Associações Juvenis que irá ser realizado em Viseu a 19 e 20
de Novembro.
Deslocação da Yupi e o Dr. Mário Passos a Córdova (Espanha), onde vão dar a conhecer o
que se faz em Famalicão em termos de política jovem.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi dada por terminada a reunião às vinte horas e vinte
e seis minutos, na qual estiveram presentes os elementos conforme a folha de presença,
sendo elaborada a presente ata.

