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Conselho Municipal da Juventude de Braga 
Mercado Municipal de Braga 

15 de dezembro de 2020 

 

Ao décimo quinto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, nas instalações do Mercado 

Municipal de Braga, sito na Praça do Comércio, Braga, realizou-se pelas 18h30 a reunião ordinária 

do Conselho Municipal da Juventude de Braga, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 Ponto um - Breve apresentação do novo Mercado Municipal pela Sra. Vereadora Dra. Olga 

Pereira; 

 Ponto dois - Parecer relativo ao Plano Anual de Atividades e Orçamentos da CMB; 

 Ponto três - Apresentação de Boas Práticas das Associações Juvenis durante o Confinamento, 

face à pandemia COVID-19; 

 Ponto quatro - Outros assuntos. 

Associações presentes: 

 AAUM - Associação Académica da Universidade do Minho 

 AAIPCA - Associação Académica do IPCA 

 ADAUM - Associação de Debates Académicos da Universidade do Minho 

 ADEGE - Associação de Estudantes de Gestão de Empresas da Universidade do Minho 

 AEDUM - Associação de Estudantes de Direito da Universidade do Minho 

 AEMUM - Associação de Estudantes de Música da Universidade do Minho 

 ARCUM - Associação Recreativa e Cultural da Universidade do Minho 

 Associação de Guias de Portugal - Comissariado Regional de Braga 

 Associação Tin.Bra - Academia de Teatro 

 CECRI - Centro de Estudos do Curso de Relações Internacionais 

 CeSIUM - Centro de Estudantes de Engenharia Informática da Universidade do Minho 

 Clube Artigym 

 CNE - Corpo Nacional de Escutas - Junta de Núcleo de Braga 

 ESN Minho - Erasmus Student Network Minho 
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 FAJUB - Federação das Associações Juvenis do Distrito de Braga 

 FNAJ - Federação Nacional das Associações Juvenis 

 Grupo da Assembleia Municipal do Partido Social Democrata 

 JP - Juventude Popular 

 JSD - Juventude Social Democrata 

 JS - Juventude Socialista 

 NEMUM - Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade do Minho 

Ponto um - Breve apresentação do novo Mercado Municipal pela Sra. Vereadora Dra. Olga Pereira 

Tomou da palavra a Dra. Olga Pereira, Vereadora da Câmara Municipal de Braga, que apresentou 

ao Conselho Municipal da Juventude as instalações do renovado Mercado Municipal de Braga. 

Durante a intervenção salientou o posicionamento desta infraestrutura como espaço polivalente e 

o facto de à data da sessão alguns espaços ainda não se encontrarem em pleno funcionamento por 

estarem em fase de apresentação de candidaturas. Foram, também, apresentadas as diferentes 

valências, espaços, horários de funcionamento e atividades do Mercado Municipal de Braga. 

Ponto dois - Parecer relativo ao Plano Anual de Atividades e Orçamentos da CMB 

O segundo ponto da ordem de trabalhos começou com a apresentação dos traços gerais das 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2021 pela Dra. Sandra Silva, com o convite às 

associações para colaborarem na dinamização de atividades de apoio aos jovens, nomeadamente 

no período de pandemia e, em particular, no retomar de atividades entretanto suspensas face à 

crise mundial vigente. 

Tomou da palavra, pela AEDUM - Associação de Estudantes de Direito da Universidade do Minho, 

Pedro Teixeira que salientou que tem havido uma aproximação e um apoio da CMB às associações 

juvenis e estudantis. Apontou, contudo, a necessidade de dinamizar mais a atividade do CMJ, não 

sendo só um local para a aprovação de atividades da CMB mas apostando no envolvimento das 

associações para criar uma dinâmica de colaboração no órgão. 

Tomou a palavra, pela JS - Juventude Socialista, Vanda Soares, que declarou que o sentido de voto 

seria a abstenção a fim de cooperar no plano apresentado. 

Tomou a palavra, pela JP - Juventude Popular, Alexandre Gencer que iniciou por discordar dos 

intervenientes anteriores por entender que a votação das atividades é parte da atividade integrante 

do CMJ e que o caminho da cooperação passa pela intervenção dinâmica nas reuniões. Salientou, 

ainda, que a votação do parecer é exemplo deste mesmo envolvimento. Ademais notou a 
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possibilidade da CMB colocar à disposição das associações novos espaços para o desenvolvimento 

das suas atividades num período com tantas limitações de foro sanitário. Face à questão do 

abandono do ensino superior, apelou a que haja a disponibilização de espaços de alojamento para 

estudantes com carências sociais e em dificuldade neste momento. Apela à recetividade da CMB 

para ser um parceiro das associações num momento também de dificuldade para estes. 

No seguimento das intervenções, tomou da palavra a Dra. Sameiro Araújo que destacou a 

disponibilidade de receber todas as associações que desejem reunir com a vereação e que até à 

data tem havido recetividade por parte da CMB em ceder espaços às associações que desejem 

usufruir dos mesmos, garantindo que tem havido atenção por parte da CMB às solicitações 

recebidas. 

Tomou a palavra, pela JSD - Juventude Social Democrata, João Alcaide que começou por 

parabenizar a requalificação que o Mercado Municipal de Braga sofreu. Compreende o que o 

membro André Teixeira destaca, apontando o crescimento da frequência do CMJ ao longo dos anos. 

Neste sentido propôs a utilização de novos espaços, tal como a Pousada da Juventude e Mercado 

Municipal de Braga, ou até espaços de associações, procurando descentralizar o CMJ. 

Relativamente ao Plano Anual de Atividades e Orçamento da CMB, no âmbito da Juventude, 

destacou o plano local para as questões de empregabilidade e o Encarreira-te, apontando as 

dificuldades que as franjas mais jovens sofrem no período pandémico atual e a necessidade de 

combater este problema no ano de 2021. Destaca a requalificação de infraestruturas escolares já 

envelhecidas e que é aposta da CMB. Aponta o trabalho em prol do abandono escolar. Destacou 

que não é desígnio da Pousada de Juventude ser utilizada como alojamento estudantil, sendo esta 

competência do Governo que se comprometeu a encontrar solução junto de privados. 

Não havendo mais nenhuma associação a desejar tomar da palavra, procedeu- se à votação do 

parecer. O parecer positivo foi então aprovado com 19 votos a favor, 2 abstenções e nenhum voto 

contra. 

Ponto três - Apresentação de Boas Práticas das Associações Juvenis durante o Confinamento, face 

à pandemia COVID-19 

Este ponto arrancou com a apresentação das associações Associação de Guias de Portugal – 

Comissariado Regional de Braga e ESN Minho - Erasmus Student Network Minho, respetivamente. 

As associações fizeram uma contextualização das suas atividades, o foco do seu trabalho regular e 

a apresentação aos membros do CMJ das atividades desenvolvidas durante o período de pandemia, 

bem como os desafios vividos nos últimos meses. 
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Ponto quatro - Outros Assuntos 

Rui Oliveira, representante da AAUM - Associação Académica da Universidade do Minho, apontou 

o caso de Guimarães com grupos de trabalho dedicados para a discussão e elaboração de propostas 

para o orçamento. Apontou com tristeza a redução do financiamento das associações juvenis e 

estudantis pelos programas de financiamento do IPDJ e pediu atenção da CMB nestas situações. 

A Dra. Sameiro Araújo terminou a sessão com os votos de umas boas festas a todos os presentes. 

 

 

Braga, 15 de dezembro de 2020 

 

  

 


