ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE BRAGA

Ao trigésimo dia do mês de junho de 2021, no Aeródromo Municipal de Braga, realizou-se pelas
18:30, a reunião ordinária do Conselho Municipal da Juventude presidida pelo Sr. Presidente da
Câmara Municipal, Dr. Ricardo Rio, com a seguinte ordem de trabalhos:

Apresentação e visita ao Aeródromo Municipal de Braga;
Semana da Juventude 2021;
Apresentação das Conclusões do I ENCMJ – Encontro Nacional de Conselhos Municipais
da Juventude 2021;
Continuação da apresentação de Boas Práticas das Associações Juvenis durante o
confinamento, face à Pandemia COVID-19.

Organizações presentes:
- Associação de Estudantes da Escola Básica 2,3 de Real
- Corpo Nacional de Escuteiros – Junta de Núcleo de Braga
- FAJUB – Federação de Associações Juvenis de Braga
- Juventude Socialista
- Juventude Social Democrata
- Juventude Popular
- Juventude Comunista Portuguesa
- MIA – Minho Invest Association
- NEFUM – Núcleo de Estudantes de Física da Universidade do Minho
- NEMUM – Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade do Minho
- ARCUM – Associação Recreativa e Cultural Universitária do Minho
- EYC
- Grupo da Assembleia Municipal PSD

O Sr. Presidente da Câmara Municipal deu as boas vindas a todos e todas os presentes e passou
de seguida a palavra ao Diretor do Aeródromo, Dr. Cícero Peixoto. Este por sua vez, fez uma
breve explanação dos serviços existentes no equipamento fazendo uma referência especial à
celebração dos 92 anos do aeródromo, que ocorreram no passado dia 22 de junho.

O Sr. Presidente retoma a palavra e endereça-a à Sra. Vereadora do Pelouro da Juventude, Dra.
Sameiro Araújo, para abordar o ponto seguinte da ordem de trabalhos.
Da intervenção da Sra. Vereadora do Pelouro da Juventude, fez-se ressalva alguns aspetos
importantes referentes à Semana da Juventude 2021. Das quais se pode transcrever as
seguintes: “Que gostaríamos de realizar porque já não o fizemos o ano passado e é uma iniciativa
de valor e com tradição. Apelamos a que encontrem formas criativas de o fazer, se entenderem
que é pertinente levar avante a iniciativa. ”Por último indicou algumas datas possíveis para a
realização da mesma, sendo as propostas as seguintes:
No mês de julho as semanas de 19 (seg) a 24 (sáb) ou 26 (seg) a 31 (sáb).
No mês de agosto a semana de 9 (seg) a 14 (sáb) de agosto, pela pertinência da comemoração
do dia 12 de agosto - Dia Internacional da Juventude, apesar de ressalvar a questão de estar
muita gente de férias.
E por último, no mês de setembro as semanas de 6 (seg) a 11 (sáb), ou de 13 (seg) a 18 (sáb) ou
ainda de 20 (seg) a 25 (sáb).
Da intervenção da Juventude Socialista, foi colocada logo a questão de em julho ser muito pouco
tempo para preparação, o mês de agosto efetivamente é de férias, parecendo realmente a
melhor opção o mês de setembro. Dado que será o início do ano letivo e de retoma a muitas
atividades das várias organizações, e de que a vacinação também estará mais avançada a
possibilidade de organizar eventos presenciais será mais elevada.
A Juventude Popular também reiterou as mesmas ideias. Por parte da mesma organização ainda
houve a chamada de atenção, para a não duplicação das iniciativas durante a semana de receção
aos alunos da Universidade do Minho.
Concluiu-se que as melhores semanas seriam as de 13 (seg) a 18 (sáb) ou ainda de 20 (seg) a 25
(sáb), ficando de se entrar em contacto com a Associação Académica para averiguar alguma
incompatibilidade.
Ficou de se comunicar posteriormente a decisão posteriormente aos restantes membros do
CMJ.

De seguida o Sr. Presidente, Dr. Ricardo Rio, tomou da palavra para endereçar algumas palavras
às organizações presentes, no sentido de realçar o seu importante papel na efetiva participação
jovem na cidade, e na construção de políticas municipais mais aproximadas dos desejos dos
jovens bracarenses.
Abordou genericamente as temáticas trabalhadas no Encontro Nacional de Conselhos
Municipais da Juventude 2021 e na importância do Conselho Municipal da Juventude, como
órgão máximo de representação dos interesses dos jovens. Frisou o facto do CMJ Braga ser um
exemplo a nível nacional, de como um Conselho Municipal da Juventude deve trabalhar, que
cria redes de cooperação entre as organizações e que demonstra um elevado comprometimento
com o seu território. Reiterou que é preciso continuar a melhorar esse caminho e a trabalhar
cada vez mais para se puder avançar em novas formas de o inovar e o transformar num órgão
ainda mais eficaz junto do poder autárquico.

De seguida passou a palavra à Dra. Sandra para a apresentação das conclusões do I ENCMJ –
Encontro Nacional de Conselhos Municipais da Juventude 2021.
Nesta intervenção foi visualizado um pequeno vídeo do resumo dos dois dias de trabalho, que
traduziam a dinâmica e os vários intervenientes neste evento, como Sua Exa. o Sr. Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Vice-Presidente do IPDJ, Dra. Sónia Paixão, as Sras.
Vereadoras da Juventude do Município de Braga e do Porto, Dra. Sameiro Araújo e Dra. Catarina
Araújo respetivamente. Assim, como os parceiros FNAJ - Federação Nacional das Associações
Juvenis e CNJ – Conselho Nacional da Juventude.
Após este momento os representantes das organizações foram convidados a explorar o
microsite do evento, onde estão todos os resultados e todas as ferramentas de trabalho
utilizadas neste evento. Foram também convidados a utilizá-las nas suas organizações, para em
conjunto podermos refletir e posteriormente criar um modelo inovador para o CMJ de Braga.
Foi chamado pela Dra. Sandra, o representante da Fajub, Fernando Vieira, que esteve presente
no evento e transmitiu na primeira pessoa a sua experiência e de que forma ele prevê que deverse-ia trabalhar no futuro o CMJ.
A Dra. Sandra deixou um apelo aos presentes, para uma participação mais próxima junto do
poder autárquico, semelhante á que tem vindo a acontecer com a FAJUB, SYnergia e a Juventude
Cruz Vermelha, mais especificamente com os voluntários internacionais.
Mas também entre as organizações, e que efetivamente seja agora o momento para podermos
avançar com um plano ou estratégia para a juventude de Braga, e que esta parta deste órgão, e
não do município isoladamente.
O Sr. Presidente retoma a palavra para a passar às duas organizações que irão apresentar as
suas boas práticas durante o confinamento, face á Pandemia COVID-19.
Passando a palavra à Juventude Socialista, na pessoa do André Patrão, que fez a apresentação
das iniciativas e a forma como a organização se teve de adaptar às redes sociais e aos eventos
on-line. Ressalvou o sucesso das mesmas e a elevada participação que tiveram apesar dos
momentos que se viviam na altura. Adaptaram-se iniciativas ao digital e tentou-se ao máximo
proporcionar os momentos de encontro partidários o mais possível, mas em registo digital.
De seguida o Sr. Presidente retoma a palavra para a passar à segunda organização, a Juventude
Social Democrata, que se fez representar por Miguel Cunha.
Numa apresentação visual, o representante desta estrutura deu vários exemplos de iniciativas
já tradicionais da Juventude Social Democrata, que foi adaptada ao digital como muitas outras
organizações. Por outro lado, a estrutura aproveitou o momento em que os eventos on-line
estavam a ter bastante sucesso, e eram realmente agregadores e fomentadores da participação
jovem, e fizeram iniciativas inéditas com convidados especiais e algumas com concelhos
vizinhos.
Após a exposição de ambas as organizações, dá-se o encerramento da reunião, com a entrega
de um voucher para uma viagem sobre Braga para 3 pessoas por organização entregues pela
mão do Sr. Presidente, Dr. Ricardo Rio a cada uma das organizações presentes.

Braga, 30 de junho de 2021

