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Aos vinte e oito dias do mês de janeiro 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 e visita ao Centro de Juventude de Braga;



Ponto dois - Estratégias de Integração da População Juvenil Emigrante - Intervenção do Sr.
Presidente Dr. Ricardo Rio;



Ponto três - Apresentação do Plano de Atividades 2020;



Ponto quatro - Outros Assuntos.

Associações presentes:


. Com - Clube de Orientação do Minho



AAUM - Associação Académica da Universidade do Minho



Associação de Estudantes da Escola Secundária Carlos Amarante



Associação de Estudantes da Escola Básica de Nogueira



Associação de Estudantes da Escola Básica de Mosteiro e Cávado



Associação de Guias de Portugal - Comissariado Regional de Braga



Associação Tin.bra - Academia de Teatro



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



Escoteiros de Braga



FAJUB - Federação das Associações Juvenis do Distrito de Braga



FNAJ - Federação Nacional das Associações Juvenis



Gatuna - Tuna Feminina Universitária do Minho



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



Grupo da Assembleia Municipal da Coligação Democrática Unitária



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



NEDUM - Núcleo de Estudantes de Educação da Universidade do Minho



Rodellus - Associação Cultural



SYAJ - Associação Juvenil Synergia

Ponto um - Apresentação e visita ao Centro da Juventude de Braga
A reunião do Conselho Municipal da Juventude arrancou pelas 18h30 com a concentração dos
representantes das associações presentes e arranque da visita às instalações do Centro da
Juventude de Braga, sendo a mesma visita orientada pelo diretor do Centro de Juventude de Braga,
Dr. Pedro Soares. Após a apresentação dos espaços de alojamento, de conferências e das áreas
sociais.
O arranque formal da ordem de trabalhos ficou a cargo do Dr. Pedro Soares, tendo sido
apresentados os princípios de funcionamento e as atividades programadas para o espaço. O Centro
da Juventude de Braga foi apresentado como uma instituição de incentivo à mobilidade, ao
empreendedorismo, à criatividade e à cidadania juvenil num contexto nacional e internacional, com
foco na temática dos direitos humanos. O diretor da instituição apresentou os três eixos
orientadores do Centro da Juventude de Braga como sendo a versatilidade, a inovação tecnológica
e os direitos humanos. Ao nível do incentivo à adesão dos jovens ao espaço foram destacados os
custos e as condições de acesso ao alojamento, com destaque para a possibilidade de associações
juvenis terem acesso a tarifas reduzidas no uso das instalações, ressalvando a visão da
administração para a interculturalidade.
Ponto dois - Estratégias de Integração da População Juvenil Emigrante - Intervenção do Sr.
Presidente Dr. Ricardo Rio
A Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Braga, Dra. Sameiro Araújo, dirigiu-se ao Conselho
Municipal da Juventude para informar que, devido a uma circunstância de última hora e inadiável,
o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, Dr. Ricardo Rio, não poderia estar presente na
reunião. Face ao imprevisto notado, a Dra. Sameiro Araújo informou que o ponto dois da ordem de
trabalhos seria adiado para a reunião seguinte do CMJ de Braga.
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Ponto três - Apresentação do Plano de Atividades 2020
O Plano de Atividades para 2020 foi apresentado ao CMJ pela Dra. Sandra Silva, encontrando-se
organizado em 3 áreas: "Sonhos, Inspirações e Desejos", "Emprego e Projetos de Vida" e "Dar Voz
aos Jovens"; sendo apresentadas as diversas iniciativas que compõem cada uma das referidas áreas.
Foi reiterada a vontade por parte do pelouro da Juventude em dar destaque às iniciativas
inovadoras das associações juvenis de Braga e foram apresentadas as valências da Loja da
Juventude do Município. Finda a apresentação, foi feito o apelo às entidades presentes para
colaborarem com a “Revista da Juventude" no sentido de divulgarem as associações e respetivas
iniciativas.
Ponto quatro - Outros Assuntos
Finda a apresentação dos pontos anteriores da ordem de trabalhos, a Dra. Sameiro Araújo,
informou os representantes das associações presentes que cada associação seria agraciada com um
voucher para uma utilização de uma sala de reuniões numa atividade à escolha da associação. Uma
vez concluída a entrega dos referidos vouchers, a Dra. Sameiro Araújo salientou que é intenção da
tutela tornar os momentos de reunião do Conselho Municipal da Juventude mais informais,
permitindo a interação mais fluída dos intervenientes.
Tomou da palavra, a Dra. Sandra Silva, para informar que face à comemoração do Dia Mundial da
Juventude, em Braga, no dia 28 de março, haveria a possibilidade das entidades presentes
colaborarem na atividade, remetendo para a posterioridade mais informações para a referida
colaboração. Foi, também, divulgada a possibilidade de membros do CMJ integrarem a equipa que
representará a cidade de Braga num encontro em Amiens, França, no mês de março, devendo para
o efeito formalizar a candidatura cuja seleção será feita com base na ordem de receção da
candidatura.
No momento final da reunião do CMJ, tomaram da palavra alguns membros presentes na reunião,
no qual foram destacadas a importância do foco nos direitos humanos do Centro da Juventude, a
adequação dos custos de utilização do espaço aos 4 utilizadores mais jovens e aos grupos juvenis.
A reunião cessou com o lançamento da página do Centro da Juventude de Braga nas redes sociais.
Sem mais assuntos a tratar, deu-se por terminada a reunião do Conselho Municipal da Juventude.

Braga, 28 de janeiro de 2020
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