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Ao dia dois de junho do ano de dois mil e vinte, nas instalações do Centro de Juventude de Braga, 

sito na rua de Santa Margarida, n. 6, Braga, realizou-se pelas 18h30 a reunião ordinária do Conselho 

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

 Ponto um - Os desafios da intervenção municipal em tempos de pandemia - Intervenção do 

Sr. Presidente Dr. Ricardo Rio; 

 Ponto dois - Considerações das Associações participantes;  

 Ponto três - Outros Assuntos 

Associações presentes:  

 AAUM - Associação Académica da Universidade do Minho 

 ADAUM - Associação de Debates Académicos da Universidade do Minho 

 AEDUM - Associação de Estudantes de Direito da Universidade do Minho 

 AEMUM - Associação de Estudantes de Música da Universidade do Minho 

 AJAB - Associação de Jovens da Arquidiocese de Braga 

 ARCUM - Associação Recreativa e Cultural Universitária do Minho 

 Associação Costumes Convergentes 

 Associação de Estudantes da Escola Secundária Carlos Amarante 

 Associação de Estudantes do Colégio João Paulo II 

 CECRI - Centro de Estudos do Curso de Relações Internacionais 

 Conexão Jovem - Associação Juvenil 

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

 FAJUB - Federação das Associações Juvenis do Distrito de Braga 

 FNAJ - Federação Nacional das Associações Juvenis 

 Grupo da Assembleia Municipal do Partido Social Democrata 

 Juventude Cruz Vermelha de Braga 
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 JP - Juventude Popular 

 JSD - Juventude Social Democrata 

 JS - Juventude Socialista 

 NEMUM - Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade do Minho 

 Rodellus - Movimento Cultural 

 SYAJ - Associação Juvenil Synergia 

Ponto um - Os desafios da intervenção municipal em tempos de pandemia - intervenção do Sr. 

Presidente Dr. Ricardo Rio 

 
A reunião do Conselho Municipal da Juventude teve o seu início pelas 18h30 tomando da palavra o 

Sr. Presidente Dr. Ricardo Rio, apresentando as medidas que o Município de Braga levou a cabo por 

forma a colmatar os efeitos adversos que a pandemia trouxe. Foram mencionados algumas das 

medidas que rapidamente foram implementadas procurando dar resposta rápida aos cidadãos, a 

exemplo a criação da Linha de Apoio 60+ e a linha de apoio ao munícipe (respondendo de forma 

mais célere a pedidos de levantamento de medicação ou contra de bens alimentares); a 

disponibilização do Centro de Juventude de Braga - Pousada de Juventude para alojamento gratuito 

para profissionais da área da Saúde, a abertura do Centro de Rastreio de Braga para despistagem 

do COVID-19, localizado no Altice Forum Braga em colaboração com a ARS Norte, isenções e 

reduções concedidas pela Agere, entre outras. 

Ponto dois - Considerações das associações participantes 

As associações presentes congratularam a rápida resposta proporcionada através dos programas 

criados pelo Município de Braga, perante um cenário extremamente difícil e sem paralelo.   

 

Ponto três - Outros Assuntos 

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

 

Braga, 2 de junho de 2020 


