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Conselho Municipal da Juventude de Braga 
Museu do Traje 

17 de março de 2022 

 

Aos dezassete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, nas instalações do Museu do 

Traje, realizou-se pelas 18h00, a reunião ordinária do Conselho Municipal da Juventude, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

 Ponto um - Iniciativas no âmbito da celebração dos 10 anos da Braga 2012 - Capital Europeia 

da Juventude; 

 Ponto dois - Eleição do representante para o Conselho Municipal da Educação; 

 Ponto três - Discussão para possível alteração do Regimento Interno do CMJ; 

 Ponto quatro - Outros Assuntos. 

Associações presentes: 

 AAUM - Associação Académica da Universidade do Minho 

 ACIJE - Associação do coro infanto-juvenil de Esporões 

 ADAB - Associação de Desportos Americanos de Braga 

 ADAUM - Associação de Debates Académicas da Universidade do Minho 

 AEDUM - Associação de Estudantes de Direito da Universidade do Minho 

 AJAB - Associação de Jovens da Arquidiocese de Braga 

 AJG - Associação Juvenil de Gualtar 

 ARCUM - Associação Recreativa e Cultural Universitária do Minho 

 Associação de Estudantes da Escola Secundária de Maximinos 

 Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas Dona Maria II 

 Associação de Guias de Portugal - Comissariado Regional de Braga 

 Associação EYC - Educational Youth Centre 

 CINE.UM - Cineclube da Universidade do Minho 

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

 ELSA UMinho - European Law Students Association UMinho 
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 ESN Minho - Erasmus Student Network Minho 

 FAJNP - Federação das associações Juvenis do Norte de Portugal 

 FAJUB - Federação das Associações Juvenis do Distrito de Braga 

 FNAJ - Federação Nacional das Associações Juvenis 

 Grupo da Assembleia Municipal do Partido Social Democrata 

 Iniciativa Liberal de Braga 

 JCP - Juventude Comunista Portuguesa 

 JS - Juventude Socialista 

 JSD - Juventude Social Democrata 

 Juventude Cruz Vermelha de Braga 

 Mundo Disponível - Associação 

 NECONT - Núcleo de Estudantes de Contabilidade da Universidade do Minho 

 NEMA - Núcleo de Escalada, Montanhismo e Alpinismo 

 NEMKT - Núcleo de Estudantes de Marketing da Universidade do Minho 

 NEMUM - Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade do Minho 

 SYAJ - Associação Juvenil Synergia 

Ponto um - Iniciativas no âmbito da celebração dos 10 Anos da Braga 2012 - Capital Europeia da 

Juventude 

A reunião começou com um apelo feito às associações presentes para pensarem em iniciativas que 

poderão realizar no âmbito da celebração do 10º Aniversário da Braga 2012 - Capital Europeia da 

Juventude e do Ano Europeu da Juventude, durante a Semana da Juventude. Adicionalmente, foi 

pedida a inclusão do logotipo associado à Braga 2012 - CEJ na divulgação destas iniciativas, que por 

si deverão ter um cariz colaborativo com o Pelouro da Juventude. A Semana da Juventude deverá 

consistir em atividades, projetos, discussões, eventos, etc. criados pelas associações do CMJ, em 

colaboração com o Pelouro da Juventude, e, por isso, as ideias deverão ser primeiramente enviadas 

para o Pelouro da Juventude de forma a serem congregadas e aprovadas, antes de começarem a 

ser desenvolvidas. 

Tomou a palavra Fernando Vieira, representante da FAJUB - Federação das Associações Juvenis do 

Distrito de Braga que mencionou que seria algo redutor celebrar os 10 Anos da Braga 2012 - CEJ, ao 

apenas realizar atividades durante uma semana (a Semana da Juventude). Frisou a importância da 
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celebração do Ano Europeu da Juventude e, por isso, que deveriam ser delineadas iniciativas ao 

longo do ano todo e não apenas durante uma semana, que celebrassem o tema em questão. 

Na qualidade de representante do Pelouro da Juventude de Braga, foi mencionado que todas as 

atividades propostas irão estar debruçadas sobre o tema em questão. Acrescentou exemplos de 

atividades que serão realizadas, fora do período de tempo da Semana da Juventude, que irão estar 

ligadas aos 10 Anos da Braga 2012 - CEJ e dentro do tópico do Ano Europeu da Juventude. 

Um debate aberto foi iniciado entre as associações presentes, sendo partilhadas ideias e sugestões 

do que poderá ser acrescentado à Semana da Juventude, de forma a melhorar a celebração do tema 

em questão.  

Com isto, foi sugerida a criação de dez iniciativas, associadas ao município de Braga, dividas por dez 

freguesias de Braga, que seriam realizadas não só em diferentes locais, como também em 

diferentes períodos de tempo ao longo do ano 2022. Adicionalmente, foi referida a importância de 

dividir as iniciativas por áreas de ação, nomeadamente, ter pelo menos uma ao nível desportivo, 

cultural, recreativo, etc. Por um lado, foi sugerido definir iniciativas com base na área de ação 

específica de cada freguesia, por exemplo: na freguesia de Gualtar seria lógico realizar uma 

iniciativa desportiva devido ao Complexo Desportivo da Rodovia. Por outro lado, também foi 

sugerida a criação de grupos de trabalho para cada área de ação, de forma a definir que associação 

seria mais indicada para cada área de ação, deixando a seleção da freguesia ou local de realização 

da iniciativa para depois. 

Foi também sugerido ao Pelouro da Juventude averiguar que associações estavam presentes no 

CMJ durante a realização da Braga 2012 - CEJ, de forma a fazer uma recolha das atividades que 

foram desenvolvidas no passado e poderão ser repetidas na celebração dos 10 Anos. 

Chegou-se a conclusão que o primeiro passo seria a criação de um Google Forms, pelo Pelouro da 

Juventude, no qual estão estipuladas as áreas de ação desejadas para a criação de iniciativas no 

âmbito dos 10 Anos da Braga 2012 - CEJ. Desta forma, as associações podem enviar as suas 

sugestões de potenciais iniciativas, para a celebração do tema em questão, de uma forma mais 

focada. Posteriormente, o Pelouro da Juventude irá analisar as sugestões recebidas e selecionar as 

iniciativas que melhor se enquadram em cada área de ação e local de ação. 

Ponto dois - Eleição do representante para o Conselho Municipal da Educação 

Foram abertas as candidaturas para a representação do CMJ no Conselho Municipal da Educação, 

sendo recebidas, inicialmente, as candidaturas da FAJNP - Federação de Associações Juvenis da 

Região Norte, representada por Artur Barros, da JS - Juventude Socialista, representada por André 



4 
 

Patrão e da AAUM - Associação Académica da Universidade do Minho, representada por Duarte 

Lopes. 

Foi aberto um período de esclarecimento de dúvidas do regimento do CME, visto que alguns pontos 

delineados no documento trouxeram algumas dúvidas às associações presentes devido à sua 

ambiguidade. Nomeadamente, um dos problemas da candidatura por parte da AAUM - Associação 

Académica da Universidade do Minho, seria a questão da dupla representação. Desta forma, Duarte 

Lopes esclareceu que caso haja situação de dupla representação, por parte da AAUM, ou seja, a 

AAUM seria tanto representante do CMJ no CME como representante das Associações de 

Estudantes no CME, a AAUM iria abdicar a sua representação em nome do CMJ no CME.  

Posteriormente, André Patrão, representante da JS - Juventude Socialista, abdicou a candidatura, 

inicialmente feita, em nome da representação da AAUM pelo CMJ no CME. Desta forma, as únicas 

candidaturas válidas para votação foram as referentes à FAJNP - Federação de Associações Juvenis 

da Região Norte, representada por Artur Barros e a da AAUM - Associação Académica da 

Universidade do Minho, representada por Duarte Lopes. 

Após votação, registaram-se 0 votos na FAJNP - Federação de Associações Juvenis da Região Norte, 

representada por Artur Barros, 24 votos na AAUM - Associação Académica da Universidade do 

Minho, representada por Duarte Lopes, 1 voto branco e 3 votos nulos 

Posto isto, foi eleito, por maioria, AAUM - Associação Académica da Universidade do Minho, 

representada por Duarte Lopes, como representante em nome do CMJ no CME. 

Após isto, foi sugerido, por parte das associações presentes, o envio de um pedido em nome do 

CMJ para alterar/esclarecer os estatutos do regimento definidos pelo CME de forma evitar 

ambiguidade nos artigos delineados, nomeadamente, na questão da dupla representação e nos 

prazos de tempo estipulados.  

Foi também sugerido adiar a votação do representante para uma próxima reunião, de forma a 

efetuar, primeiramente, um esclarecimento do regimento juntamente com o CME. No entanto, o 

Pelouro da Juventude mencionou que esta votação não poderia ser adiada porque a indicação já 

deveria ter sido feita anteriormente a esta reunião. 

Alguns representantes das associações presentes mencionaram que o processo utilizado para 

efetuar esta votação não foi o mais correto, visto que foi confuso e prolongado. Foi feito um pedido 

para que, no futuro, o processo de seleção de representação para o CME, ou outro órgão, e a 

explicação do regimento fosse feita de uma forma mais concisa e clara.  

Apesar de existir algumas queixas por parte das associações presentes no que toca ao tempo extra 

despendido no esclarecimento de dúvidas, também foi mencionada a importância de ouvir as 
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dúvidas de todos os representantes presentes e tentar esclarecer, da melhor maneira possível, as 

dúvidas que surgissem. Por fim, frisou-se a importância da burocracia e de não ignorar 

regulamentos e regimentos para facilitar o processo de votação e seleção de representantes. 

Ponto três - Discussão para possível alteração do regimento interno do CMJ 

O Pelouro da Juventude efetuou um pedido às associações presentes para a criação de um ou vários 

grupos de trabalho que trabalhassem colaborativamente na análise do regimento interno do CMJ 

e, posteriormente, oferecessem sugestões de alterações no regimento interno. 

Seguiu-se a intervenção do André Patrão, representante da JS - Juventude Socialista que mencionou 

que se encontra aberto a participar nos grupos de trabalho e sugeriu que o Fernando Vieira da 

FAJUB - Federação das Associações Juvenis do Distrito de Braga deveria ser o coordenador destes 

grupos. 

Fernando Vieira, em representação da FAJUB - Federação das Associações Juvenis do Distrito de 

Braga mencionou que se encontra disponível para coordenar estes grupos de trabalho, no tema em 

questão. Sugere, como primeiro passo, a criação de uma estrutura ou grupo de discussão 

constituído por associações do CMJ, e posteriormente efetuar a divisão das pessoas presentes na 

estrutura por grupos de trabalho. Defende que cada grupo de trabalho deverá estar alocado a um 

tópico pertinente, focado no regimento interno do CMJ, de forma a definir a melhor estratégia para 

o problema em questão. Finalmente, garantiu que irá apresentar esta estrutura na próxima reunião 

ordinária do CMJ. 

As seguintes associações/representantes voluntariaram-se para fazer parte dos grupos de trabalho: 

AAUM - Associação Académica da Universidade do Minho, representada por Duarte Lopes, JSD -

Juventude Social Democrata, representada por Sofia Alcaide, Mundo Disponível - Associação, 

representada por Rúben Costa, JS - Juventude Socialista, representada por André Patrão, FAJUB -

Federação das Associações Juvenis do Distrito de Braga, representada por Fernando Vieira, ARCUM 

-  Associação Recreativa e Cultural universitária do Minho, representada por Mariana Teófilo, 

ADAUM - Associação de Debates Académicos da Universidade do Minho, representada por 

Bernardo Almeida, NEMKT - Núcleo de Estudantes de Marketing da Universidade do Minho, 

representado por Sérgio André Pereira, NECONT - Núcleo de Estudantes de Contabilidade da 

Universidade do Minho, representado por Francisco Silva, AEDUM - Associação de Estudantes de 

Direito da Universidade do Minho, representada por Maria João Alves, JCP- Juventude Comunista 

Portuguesa, representada por Gabriel Vilaça, ELSA UMinho representada por Mateus Vasconcelos 

e Iniciativa Liberal de Braga, representada por Fernando Costa. 
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Ponto quatro - Outros Assuntos 

Tomou a palavra Miguel Soares, representante da AJG - Associação Juvenil de Gualtar, que convidou 

as associações presentes a participarem na “Visita às Sete Fontes”, uma atividade desenvolvida no 

âmbito do Dia da Água (27 de março). 

Apelou também à informalidade do CMJ, visto que é muito burocrático, tendo sugerido a realização 

de sessões de trabalho, mesas redondas, grupos de trabalho, etc. de certa forma dinamizar os 

métodos de trabalho de forma a ser mais casual. Por fim, apelou a uma melhor plataforma para a 

discussão de assuntos mais direcionados à juventude. 

De seguida, de forma a dar resposta ao apelo da AJG - Associação Juvenil de Gualtar, tomou a 

palavra a Sra. Vereadora, Dra. Sameiro Araújo, mencionando a existência da possibilidade de as 

associações acrescentarem tópicos à agenda das reuniões de forma a terem os seus interesses 

atendidos nas reuniões ordinárias. 

Tomou a palavra Fernando Vieira, representante da FAJUB - Federação das Associações Juvenis do 

Distrito de Braga, mencionando que a alteração do Regimento Interno do CMJ (terceiro ponto) 

poderá colmatar o desejo mencionado por parte das associações que pretendem um CMJ mais 

informal e mais dinâmico. Esclareceu que o propósito do CMJ não é a criação de atividades, mas 

que isso deverá ser procurado através das parcerias e colaborações entre as associações presentes. 

Após isto, Miguel Barros, representante da Associação EYC - Educational Youth Centre sugeriu uma 

partilhar das atividades das associações do CMJ através de uma mailing list ou newsletter. 

Por fim, na qualidade de representante do Pelouro da Juventude de Braga, foi informado que será 

marcada uma formação para as associações que estão a ter dificuldades no registo do RECAM. 

 

 

Braga, 17 de março de 2022 

 

 

 

 

 

 


