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Conselho Municipal da Juventude de Braga
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27 de outubro de 2020

Ao dia vinte e sete do mês de outubro 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 - Apresentação de Boas Práticas das Associações Juvenis durante o Confinamento,
face à pandemia COVID-19 - Parte 1;



Ponto dois - Intervenção do Presidente da FNAJ - Tiago Rego;



Ponto três - Intervenção do Delegado Regional do Norte do IPDJ - Dr. Vítor Dias:



Ponto quatro - Outros assuntos

Associações presentes:


. Com - Clube de Orientação do Minho



AAUM - Associação Académica da Universidade do Minho



AAIPCA - Associação Académica do IPCA



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



Associação Tin.Bra - Academia de Teatro



Cidade Curiosa – Associação



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



Escoteiros de Braga



ESN Minho - Erasmus Student Network Minho



Grupo Cultural e Recreativo Unidos da Casa do Povo de Mire de Tibães



Grupo da Assembleia Municipal do Partido Social Democrata



JCP - Juventude Comunista Portuguesa



Juventude Cruz Vermelha de Braga



JP - Juventude Popular



JSD - Juventude Social democrata



JS - Juventude Socialista



NEMUM - Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade do Minho



NEMKT - Núcleo de Estudantes de Marketing da Universidade do Minho



SYAJ - Associação Juvenil Synergia

Ponto um - Apresentação de Boas Práticas das Associações Juvenis durante o Confinamento, face
à pandemia COVID-19 - Parte 1
A reunião do Conselho Municipal da Juventude teve o seu inicio pelas 18h30 tomando da palavra a
Sra. Vereadora Dra. Sameiro Araújo, dando as boas vindas às associações presentes congratulando
o trabalho que as mesmas têm vindo a realizar junto da sua comunidade.
Assim passou a palavra à Vanda Araújo, representante da Juventude Cruz Vermelha de Braga, ao
Rui Oliveira, representante da AAUM - Associação Académica da Universidade do Minho e ao
Eduardo Coturela, representante do do Corpo Nacional de Escutas - Junta de Núcleo de Braga, para
apresentarem o conjunto de Boas Práticas de cada uma das organizações que representam, levadas
a cabo ao longo do período de confinamento.
Ponto dois - Intervenção do Presidente da FNAJ - Tiago Rego
Na qualidade de presidente da FNAJ - Federação Nacional das Associações Juvenis, Tiago Rego toma
da palavra para falar sobre os desafios que os jovens, fruto da pandemia COVID – 19, se encontram
a enfrentar, testando a sua resiliência, passando a valorizar a liberdade, tornando-os agentes
transformadores da mudança, comprovada pela participação cívica dedicada às causas que
abraçaram, como visto pela apresentação das boas práticas das associações anteriores.
Ponto três - Intervenção do Delegado Regional do Norte do IPDJ - Dr. Vítor Dias
De seguida foi passada a palavra ao Dr. Vítor Dias, Delegado Regional do Norte do IPDJ, cuja
intervenção se pautou pelo reconhecimento que os jovens de forma individual, ou pelas
associações juvenis que representam, têm tido neste momento complicado. Salientou também que
o facto de os jovens participarem em associações significa que estão interessados em transformar
as comunidades onde vivem, sendo evidente o forte movimento associativo juvenil verificado em
Braga.
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Ponto quatro - Outros assuntos
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata.

Braga, 27 de outubro de 2020
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