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Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezassete, no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Santo Tirso, realizou-se a reunião do Conselho Municipal de Juventude do
concelho de Santo Tirso, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 – Período de Antes da Ordem do Dia;
2 – Período da Ordem do Dia:
I.

Discussão e aprovação do Regimento do Conselho Municipal de Juventude de

Santo Tirso;
II.

Discussão e aprovação do Regulamento do Cartão Jovem de Santo Tirso;

III.

Eleição do representante para o Conselho Municipal da Educação;

IV.

Eleição do representante para o Conselho Regional de Juventude.

A reunião teve início pelas dezanove horas e vinte minutos com uma intervenção do Senhor
Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Couto.
Após cumprimentar todos os presentes, o Senhor Presidente da Câmara sensibilizou os
jovens para a importância dos órgãos políticos e decisores das Câmaras Municipais. O
Senhor Presidente Dr. Joaquim Couto informou também que tem insistido junto dos diretores
dos estabelecimentos escolares para que a formação política seja trabalhada nas escolas,
reforçando a importância deste tema para as gerações vindouras. Na sua intervenção, o
Senhor Presidente da Câmara Municipal reforçou o importante papel da democracia e o seu
melhoramento, deixando claro que a formação e participação de todos os cidadãos de todas
as idades é fundamental.
Não obstante, o Senhor Presidente Dr. Joaquim Couto afirmou ainda que a Câmara
Municipal tem também uma forte responsabilidade no melhoramento da democracia e no
envolvimento de todos neste processo, aludindo a algumas iniciativas dos últimos três anos
que visaram estimular a participação dos jovens.
A intervenção do Senhor Presidente Dr. Joaquim Couto terminou concluindo e reforçando a
importância da sociedade civil propor e organizar iniciativas às quais a Câmara Municipal
dará o devido apoio, com o objetivo de que este concelho seja dotado de cidadãos atentos,
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intervenientes, ativos e bem formados.
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Tomada a palavra pelo Vereador da Juventude, Cultura e Turismo, Tiago Araújo, e após
cumprimentar todos os presentes, apelou à compreensão de todos pelo período decorrido
entre a primeira reunião deste Conselho e a da presente data. O Vereador Tiago Araújo
informou ainda das novas entidades representadas, nomeadamente as Associações de
Estudantes e Estruturas Representativas de Alunos semelhantes, bem como os
Agrupamentos de Escuteiros e a Companhia de Guias.

Dando início à ordem de trabalhos definida para esta reunião, no Período de Antes da
Ordem do Dia foi lida e aprovada a Ata da anterior Reunião, com dezoito votos a favor e três
abstenções.
O Vereador abordou ainda neste ponto os projetos da Horta Urbana e da Sala de
Snoezelen, ambos propostos no âmbito do Orçamento Participativo Jovem, para informar
que são projetos em curso e que todas as entidades representadas no Conselho Municipal
de Juventude serão convidadas a visitá-los.
O Vereador Tiago Araújo informou ainda que está em curso o Orçamento Participativo
Jovem para 2017 e que durante o mês de março irão decorrer sessões de esclarecimento,
apelando à apresentação de propostas nas Assembleias Participativas, podendo estas ter o
valor máximo de 120 mil euros.
Dada a palavra aos presentes que quisessem intervir neste ponto e considerando que
nenhum dos representantes manifestou essa vontade, passou-se ao segundo ponto da
ordem de trabalhos.

I.

Discussão e aprovação do Regimento do Conselho Municipal de Juventude de

Santo Tirso:
O Vereador apresentou brevemente o regimento e considerando que nenhum dos presentes
pretendeu colocar questões, o documento foi votado e aprovado com vinte votos a favor e
uma abstenção.

II.

Discussão e aprovação do Regulamento do Cartão Jovem de Santo Tirso:

O Vereador Tiago Araújo fez uma breve apresentação do Cartão Jovem de Santo Tirso e
das alterações recentes, tais como a maior adesão de lojas, a existência de uma plataforma
on-line e alguns dos benefícios do Cartão Jovem, por exemplo a redução do pagamento nos
equipamentos desportivos da Câmara Municipal.
Dada a oportunidade de colocação de questões e apresentação de sugestões, surgiram as
seguintes intervenções:
Representante do Agrupamento 93 dos Escuteiros de S. Tomé de Negrelos – O jovem
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Município ou também aos equipamentos da gestão das Juntas de Freguesia. Questionou
também qual a forma de acesso dos jovens a este cartão.
O Vereador Tiago Araújo informou que neste momento a modalidade de descontos está
prevista apenas para os equipamentos desportivos da gestão da Câmara Municipal, mas
que a possibilidade de alargamento das parcerias às Juntas de Freguesia não é colocada de
parte. Quanto à adesão, o Vereador esclareceu que todas as modalidades de acesso estão
explanadas no regulamento.
Representante do CDS-PP – O representante começou por afirmar que o regulamento está
bem elaborado e claro. Considerou que seria relevante analisar com as equipas desportivas
do concelho a possibilidade dos portadores do Cartão Jovem poderem beneficiar de
descontos para assistir aos jogos de forma a atrair os jovens aos jogos desportivos das
diferentes modalidades promovidas no município e assim aumentar a assistência.
Sugeriu ainda que a ACIST fosse contatada de forma a facilitar e promover o aumento de
parcerias com lojas para obtenção de descontos.
Propôs ainda que o Cartão Jovem fosse também um meio de permitir descontos aos jovens
que quisessem estabelecer-se e criar negócios na Incubadora e, por fim, apresentou a
proposta de que cada entidade representada no Conselho Municipal de Juventude
funcionasse também como canal de adesão ao Cartão Jovem.
Terminou a sua intervenção salientando a importância deste Órgão (Conselho Municipal de
Juventude) no trabalho do município para o futuro dos jovens.
No final desta intervenção, o Vereador afirmou que a sugestão dos descontos para jogos
dos clubes do concelho lhe parece importante e que esse diálogo deve ser tido em
consideração. O Vereador Tiago Araújo referiu também que a ACIST será um importante
veículo de contato com o comércio mas importa chegar também a comerciantes que não
estão vinculados à Associação. Por fim, referiu que a Câmara Municipal pode disponibilizar
fichas de adesão às Associações de Estudantes, porém, a adesão pode também ser feita
on-line.
Representante da Vontade Singular – O jovem referiu que os jovens não leem os estatutos e
regulamentos pois são demasiado formais e extensos e propôs que se realizassem ações de
divulgação juntos das escolas, recorrendo a formas de informação simplificada e sintetizada.
O jovem questionou também como seria disponibilizada a informação das lojas que aderirem
ao Cartão Jovem.
O Vereador Tiago Araújo referiu que há a possibilidade de serem produzidos flyers simples
de divulgação, após aprovação.
Relativamente à informação das lojas, o Vereador esclareceu que a informação se
encontrará disponível no sítio da Câmara Municipal na Internet e que cada loja terá um
dístico identificativo.
Representante do Agrupamento 93 dos Escuteiros de S. Tomé de Negrelos – O jovem
questionou como será verificada a caducidade do cartão e qual a garantia de que o jovem
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O Vereador esclareceu que em regulamento está prevista a possibilidade da criação de
comissões eventuais de duração limitada para a apreciação de questões pontuais,
considerando pertinente a criação da Comissão de acompanhamento da implementação do
Cartão Jovem. Acrescentou que existe uma base de dados que regula as adesões e que o
próprio cartão apresenta uma data de caducidade.

Foi ainda colocada a questão da possibilidade de jovens não residentes no concelho, mas
que estudam no mesmo, aderirem ao Cartão. O Vereador Tiago Araújo esclareceu que o
Cartão é dirigido apenas a residentes.
Foi também proposta a adesão por parte de bares, restaurantes e discotecas, esclarecendo
o Tiago Araújo que a adesão é possível desde que as referidas entidades se mostrem
interessadas.

Não havendo mais intervenções e questões a colocar por nenhum dos presentes, o
Regulamento do Cartão Jovem de Santo Tirso foi votado e aprovado por unanimidade.

III.

Eleição do representante para o Conselho Municipal da Educação:

O Vereador começou por explicar sucintamente o funcionamento do Conselho Municipal da
Educação, sugerindo que o seu representante estivesse ligado a uma Associação de
Estudantes considerando os temas ali debatidos. De entre os presentes, as jovens Helena
Costa (representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária Tomaz Pelayo) e
Leonor Alves (representante da Associação de Estudantes da Escola Básica e Secundária
D. Dinis) manifestaram interesse em assumir o cargo.
Foi realizada a votação por voto secreto em urna com os seguintes resultados:


Helena Costa – onze votos



Leonor Alves – seis votos



Votos em Branco – dois votos



Votos nulos – um voto.

A representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária Tomaz Pelayo, Helena
Costa, foi eleita representante para o Conselho Municipal de Educação.

IV.

Eleição do representante para o Conselho Regional de Juventude:

No último ponto da ordem de trabalhos desta reunião o Vereador Tiago Araújo expôs
sucintamente o objetivo do Conselho Regional de Juventude, referindo que o mesmo ainda
não se encontra em funcionamento.
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De entre os presentes manifestaram interesse neste cargo os jovens João Magalhães
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(representante da Vontade Singular), Vítor Martins (representante do Agrupamento de
Escuteiros 93 de S. Tomé de Negrelos) e Adriana Leal (representante da Escola Profissional
de Serviços de Cidenai).
Após votação por voto secreto em urna, os resultados foram os seguintes:


João Magalhães – onze votos



Vítor Martins – três votos



Adriana Leal – cinco votos



Votos em Branco – um voto



Votos Nulos – zero votos

O representante da Vontade Singular, João Magalhães foi eleito representante para o
Conselho Regional de Juventude.

Tratados que estavam todos os assuntos previstos, o Vereador Tiago Araújo propôs o
agendamento da próxima reunião para o dia trinta e um de março de dois mil e dezassete,
às dezanove horas. Agradeceu a presença de todos, manifestando a sua total
disponibilidade para qualquer assunto adicional, e deu por terminada a reunião pelas vinte e
uma horas e cinco minutos.
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