
 

 

ATA 2021/3 | Conselho Municipal de Juventude Braga 

 
 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de dezembro de 2021, via Zoom, realizou-se pelas 18:30, 

a reunião ordinária do Conselho Municipal da Juventude, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

 

1. Apresentação de Boas Práticas das Associações Juvenis durante o confinamento, 

face à Pandemia COVID-19; 

2. Parecer relativo ao Plano Anual de Atividades e Orçamento da CMB; 

3. Outros Assuntos. 

 

 

Organizações presentes:  

 

- ACE Junior Agency | Ana Isabel Lage 

- ADAB - Associação de Desportos Americanos de Braga | Joaquim Almeida 

- AEEUM - Associação de Estudantes de Enfermagem da Universidade do Minho | Filipe 

Dias 

- AIESEC in UMinho | Sara Nogueira 

- AJG - Associação Juvenil de Gualtar | Miguel Soares 

- ARCUM - Associação Recreativa e Cultural Universitária do Minho | Nuno Pinto 

- Associação de Guias de Portugal - Comissariado Regional de Braga | Rafaela Silva 

- Associação de Voluntariado Porta Nova | Célia Araújo 

- Associação EYC - Education Youth Centre | Miguel Barros 

- Associação Portuguesa de Rope Skipping | Rosa Maria 

- Augustuna - Tuna Académica da Universidade do Minho | Adão Rocha 

- Conexão Jovem – Associação | Henrique Antunes 

- Escoteiros de Portugal - Grupo 75 Braga | José Martins 

- FAJUB - Federação das Associações Juvenis do Distrito de Braga | Fernando Vieira 

- Grupo da Assembleia Municipal da Coligação Democrática Unitária | João Luis Silva 

- Grupo da Assembleia Municipal do Partido Social Democrata | Ana Macieira 

- JCP - Juventude Comunista Portuguesa | João Luís Silva 

- JS - Juventude Socialista | André Patrão 

- JSD - Juventude Social Democrata | Sofia Alcaide 

- Juventude Cruz Vermelha de Braga | Vera Lima 

- NEDUM - Núcleo de Estudantes de Educação da Universidade do Minho | José 

Machado 

- NEMKT - Núcleo de Estudantes de Marketing da Universidade do Minho | Sérgio 

Pereira 

- NEMUM - Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade do Minho | Sofia Barreto 

- SYAJ - Associação Juvenil Synergia | Mariana Miguela Azevedo 

- TMUM - Tuna de Medicina da Universidade do Minho | Maria Gil 

- YME - Young Minho Enterprise | Bárbara Ribeiro 

 

 

 

 



Como observadores: 

- Município de Braga | Sandra Silva 

- Município de Braga | Suzana Ralha 

- Município de Braga | Joana Oliveira 

- Município de Braga | João Freitas Alcaide 

- Associação Tin.Bra - Academia de Teatro | Dalila Lourenço 

 

 

 

Sandra Silva procede à abertura da sessão com o agradecimento pela comparência de 

todos os presentes nesta sessão do CMJ. 

 

De seguida é iniciado o Ponto um deste Conselho Municipal de Juventude onde se dá 

continuação à apresentação das boas práticas das Associações Juvenis durante o 

confinamento, nesta sessão com a Tin.Bra, representada por Dalila Lourenço. 

A intervenção baseou-se em dois pontos, a adaptação da realidade da Academia Tin.Bra 

ao conceito pandémico com o desenvolvimento de novas atividades e adaptação ao meios 

digitais bem como a apresentação das atividades desenvolvidas pela Academia Tin.Bra 

durante o ano 2020. 

 

Após a intervenção da Tin.Bra, foi continuada a sessão com a apresentação das boas 

práticas das Associações Juvenis durante o confinamento, com intervenção da AIESEC 

representado por Sara Nogueira. A apresentação ficou marcada pela adaptação de 

atividades à realidade pandémica da AIESEC ao nível Europeu. 

 

Após encerramento do ponto um da ordem de trabalhos do CMJ, foi pedido para 

acrescentar um ponto à discussão, onde Sandra Silva, aborda a questão da alteração do 

regime jurídico da Academia Tin.Bra de Associação Juvenil para Associação de Carácter 

Juvenil e de que forma poderão continuar envolvidos no CMJ. 

Foi proposto desta forma a continuação da presença do Tin.Bra no CMJ como regime de 

exceção. 

Após intervenção da FAJUB, Fernando Vieira, e da JS Braga, André Patrão, com a 

preocupação da abertura da exceção para uma Associação de Carácter Juvenil, não 

protegendo o órgão de outras possíveis exceções, foi decidido deixar o ponto 

acrescentado para posterior CMJ ou se prevê a alteração e adaptação do regulamento. 

 

De seguida iniciou-se o ponto dois da ordem de trabalhos, emissão de Parecer relativo ao 

Plano Anual de Atividades e Orçamento da CMB. Foi desta forma aberta a discussão 

sobre os documentos apresentados na sessão de esclarecimentos anterior, onde o Dr. 

Sandro Louro fez uma abordagem esclarecedora dos documentos Plano de Atividades 

2022 e Orçamento 2022 para a CM Braga. 

 

De ressalvar deste momento de discussão as seguintes intervenções: 

 

 André Patrão, representante da JS Braga, onde em suma, defende que o 

envolvimento das organizações de juventude no processo de criação do orçamento 

e plano de atividades; 

 

 Joaquim Almeida, representante da Associação ADAB, onde em suma, concorda 

com a intervenção de André Patrão e acrescenta que o parecer de um documento 



já finalizado é algo redutor para o papel do CMJ. Acrescenta ainda que relativo 

ao ponto anterior, o envolvimento de associações de carácter juvenil no CMJ, que 

terá de ser previsto também o carácter de voto e decisão destas organizações; 

 

 Miguel Barros, representante da Associação EYC, onde em suma, refere a 

necessidade de esclarecimento do orçamento para o grupo alvo do CMJ, 

Associações Juvenis e Juventude, por considerar que existe falta de apoios para o 

mesmo; 

 

 Ana Macieira, representante do PSD AM, onde em suma, refere os esforços e 

avanços do processo onde já existe espaço de trabalho e envolvimento das 

associações. Além disso frisa que a juventude tem um orçamento transversal a 

vários pelouros, transportes, habitação, entre outros. Desta forma defende que a 

juventude não ficou fora do orçamento camarário embora afirme que pode existir 

um orçamento específico para a juventude e associativismo num próximo 

orçamento; 

 

 Fernando Vieira, representante da FAJUB, onde em suma, reforça o envolvimento 

necessários das associações no processo de construção do plano de atividades e 

orçamento. Além disso reforça o papel esclarecedor que existiu por parte do 

Município de Braga em desmistificar os documentos apresentados e que foi dada 

abertura da parte de Dr. Sandro Louro, para o envolvimento do CMJ, na 

construção dos documentos para o ano 2023. Frisa ainda que embora sejamos 

representantes dos jovens enquanto seres individuais, o CMJ representa neste caso 

Associações Juvenis e que deve ser defendido o setor das Associações, embora 

concorde com o plano transversal que o jovem tem nos vários pelouros e orgânicas 

do orçamento.  

 

 Sérgio André Pereira, representante do NEMKT, onde em suma, concorda com o 

papel transversal do jovem nos vários pelouros e frisa que é redundante a emissão 

de um parecer do CMJ quando o documento já está aprovado e onde parece ser 

irrelevante a opinião do CMJ sobre os presentes documentos.  

 

 

Ressalvado por Sandra Silva, enquanto elemento do Pelouro da Juventude, da tentativa 

de envolvimento das organizações no processo de diálogo estruturado no CMJ mas que 

frisa estar limitada à Lei existente dos CMJ’s. 

 

Intervenção de João Freitas Alcaide, assessor da CM Braga, com o intuito de esclarecer 

a forma de construção do próximo orçamento e atividades, onde se prevê a 

disponibilidade de envolver o plano e orçamentos de 2023 do Município de Braga. 

 

Após todas as intervenções foi aberto um espaço para criação do Parecer do CMJ, onde 

primeiramente foram esclarecidas algumas questões legais relativas ao Parecer e de que 

forma a votação do mesmo poderia ser realizada. Foi assim redigido, pelos presentes neste 

Conselho Municipal de Juventude, o parecer que se junta, onde a votação posterior ditaria 

se o parecer seria favorável ou desfavorável. 

 



O mesmo parecer foi posteriormente votado entre os membros votantes deste conselho 

resultando em 5 votos desfavoráveis e 19 votos a favor, votação que resulta num parecer 

favorável com sugestões de melhoria. 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente 

ata, com secretariado realizado por Fernando Vieira, representante da FAJUB, que será 

enviada aos membros do Conselho Municipal da Juventude de Braga.  

 

 

Braga, 28 de dezembro de 2021 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARECER SOBRE O PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 

DO MUNÍCIPIO DE BRAGA PARA O ANO DE 2022 

 

 

O Conselho Municipal de Juventude de Braga (CMJ Braga) reuniu, no dia 27 de 

dezembro de 2021, tendo em conta o cumprimento do Regulamento deste órgão 

consultivo do Município de Braga, para emissão de um parecer obrigatório, não 

vinculativo, sobre o Plano de Atividades e Orçamento do Município de Braga para o ano 

2022. 

 

Desta forma, após apresentação e depois de analisadas e debatidas várias 

questões relativas aos documentos apresentados, o CMJ Braga deixa como 

recomendações: 

. O envolvimento prévio das associações juvenis deste órgão, em posteriores 

planos de atividades e orçamentos do Município de Braga, com vista a serem auscultadas 

na elaboração desses mesmos documentos; 

. A clarificação do orçamento no que concerne especificamente às políticas de 

juventude, associativismo, desporto e participação cívica. 

 

 

Desta forma, o Conselho Municipal de Juventude de Braga delibera e emite um 

parecer favorável relativo aos documentos apresentados. 

 O presente parecer foi votado e aprovado com 19 votos a favor e 5 votos contra. 

 

 

 

Braga, 27 de dezembro de 2021 

 

 

O Conselho Municipal de Juventude de Braga. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 


