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Ao décimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, pelas dezanove
horas, o Conselho Municipal de Juventude (CMJ) de Santo Tirso reuniu, no Salão
Nobre da Câmara Municipal de Santo Tirso, com a seguinte ordem do dia:

1- Avaliação do Orçamento Participativo Jovem 2018 (Análise SWOT);
2- Apresentação do mapa anual de eventos do Serviço de Juventude e Voluntariado para
o ano de 2019;
3- Outros assuntos.

ANTES DA ORDEM DO DIA:
Após impossibilidade de presença por parte da 1ª. secretária e do atraso (informado
previamente) por parte da 2ª. secretária, o jovem Dinis ocupou o lugar de Secretário
ad hoc até à sua chegada.

Analisadas as presenças/ausências (conforme folha de presenças anexa) verificou-se
a constituição de quórum e deu-se início à reunião, presidida pelo Vereador da
Juventude, Cultura e Turismo, Tiago Araújo, sendo que o Exmo. Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Santo Tirso, Dr. Joaquim Couto, também esteve presente dando
inicio à mesma com um discurso direcionado aos jovens.
Após cumprimentar todos os presentes, o Sr. Presidente iniciou o CMJ com uma
definição geral sobre política, fazendo um breve resumo sobre todas as alterações
desde o tempo Egípcio até aos dias de hoje, comparando a evolução a uma linha
sinusoidal, pelas inconstâncias verificadas ao longo dos tempos.
Afirmou que, dada a volatilidade do percurso da humanidade, existe necessidade
constante de ajuste das políticas municipais de forma a se adequarem e servirem da
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melhor forma os cidadãos. Explicou ainda que a política praticada no município de
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Santo Tirso engloba um conjunto de atividades, que vão de encontro às políticas das
boas práticas, sendo muitas delas são direcionadas para os mais jovens.
Esclareceu que a questão fulcral é aproximar os jovens à política, despertar neles
interesse para uma participação ativa no dia a dia e principalmente dar-lhes voz e
poder decisório, como se tem vindo a fazer, nomeadamente com o Orçamento
Participativo Jovem (OPJ).
No entanto, para que tal aconteça, é imperativo o interesse ativo por parte dos jovens,
a manifestação das suas opiniões e o contributo de cada um, considerando o Sr.
Presidente muito importante incluir a ciência politica (“ensinar a participar”) no sistema
de ensino atual.
Terminada a introdução, a palavra foi passada ao Sr. Vereador da Juventude, Cultura
e Turismo, Tiago Araújo, que saudou os presentes e assumiu a presidência da
reunião.
LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:
Deu-se início à discussão e votação da ata. Dada a extensão da mesma e sendo que
foi disponibilizada a todos os presentes juntamente com a ordem do dia, estes
concordaram em passar de imediato para a discussão e aprovação. Foi proposta uma
sugestão de melhoria por parte do jovem Dinis Machado, da Associação Alarido, que
sublinhou ser muito importante a alusão à expressão “descentralização” (ponto 3 da
referida ata), referindo-se à ampliação da rede de parcerias do cartão Santo Tirso
Jovem, visto considerar que esta procura é feita, na grande maioria, na cidade de
Santo Tirso.

Prosseguiu-se com a votação da ata, sendo esta aprovada por unanimidade, com
cinco abstenções por parte dos jovens João Ferreira, Vice-Presidente da Associação
de Estudantes da Escola Secundária Tomaz Pelayo; Mário Ferreira, Presidente da
Associação de Estudantes da Escola Secundária D. Afonso Henriques; Luís Coelho,
representante da Juventude da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Santo
Tirso; João Lucas, representante da Estrutura Representativa dos alunos da Escola
Básica da Ponte e Morgane Gaspar, Presidente da Estrutura Representativa dos
alunos da Escola Profissional de Serviços de Cidenai.
A ata será assinada na próxima reunião do CMJ (12 março’19), dada a necessidade
de fazer as alterações sugeridas.
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Avançou-se para o cumprimento da ordem do dia.
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ORDEM DO DIA:
1- AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM 2018 (ANÁLISE SWOT)
O Vereador Tiago Araújo introduziu o ponto 1 da ordem do dia e deu voz aos
presentes para análise da última edição do OPJ.
Os jovens fizeram a sua intervenção e surgiram as seguintes conclusões:

Pontos fortes

Pontos fracos

- Voto Duplo;

- Plataforma deficiente/muito
demorada;

- Bem explicado e plataforma

- Dúvidas em como participar;

funcional;
- Sem aspetos negativos a apontar,

- Monopolização do processo por parte

fácil funcionamento;

das escolas;

- Disponibilidade do Serviço de

- Pouca informação dos projetos

Juventude e Voluntariado.

(página inicial);
- Não gravação dos anexos;
- Validação da inscrição demorada.
Ameaças/Riscos

Oportunidades
- Alargar idade de participação;

- Dificuldade na angariação de votos;

- Criação de um “Chat” na

- Beneficiação das escolas (angariação

plataforma;

de votos).

- Divulgação junto de associações.

Após a recolha dos contributos, o Vereador Tiago Araújo referiu que foi um ano de
muitas alterações ao processo do OPJ, nomeadamente:
- Contratação de uma empresa externa para a implementação da plataforma;
- Alteração ao Regulamento do OPJ que:
a) transforma o modelo de funcionamento do OPJ, passando este de consultivo a
deliberativo, dando assim o poder de decisão aos jovens;
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b) cria o documento “Normas de Participação” que é suscetível de alteração a qualquer
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momento e que permite assim os ajustes considerados necessários para ir de
encontro às necessidades e expetativas dos jovens.

Explicou aos jovens que a implementação do 2ª voto foi precisamente para contrariar a
votação massiva, o que realmente se verificou.
Referiu que o atraso por parte de algumas escolas no envio do template atrasou
inevitavelmente o processo de validação das inscrições.
De seguida apresentou a análise SWOT realizada internamente (que segue em anexo
à presente ata).

No momento seguinte, desafiou os jovens a apresentarem outras sugestões de
melhoria, afirmando ser precisamente esse o propósito do CMJ. Explicou a existência
dos vários formatos de Orçamentos Participativos sendo o OPJ uma ferramenta
apenas destinada a estes.
João Ferreira, Vice-Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária
Tomaz Pelayo interveio dizendo que existe a necessidade de alteração ao
regulamento do PUMA (Plano de Urbanização das Margens do Ave) e que gostaria de
conseguir fazer chegar algumas questões aos responsáveis de forma a promover
mudanças, a médio/longo prazo.
Finalizando este ponto da ordem do dia, o Vereador Tiago Araújo comprometeu-se a
enviar toda a informação referente às estatísticas de participação no OPJ de 2018
para todos os representantes.
2- APRESENTAÇÃO DO MAPA ANUAL DE EVENTOS DO SERVIÇO DE JUVENTUDE
E VOLUNTARIADO PARA O ANO DE 2019.

O Vereador Tiago Araújo apresentou o Plano Anual de Atividades e pediu sugestões
para inclusão futura, destacando o Fórum Anual da Juventude e a realização de quatro
workshops no decorrer do ano que pretendem ir de encontro aos interesses
manifestados pelos jovens, incluindo as sugestões apresentadas no CMJ. Estando
dois temas fechados, dois permanecem ainda por definir.

Não havendo intervenções, passou-se para o ponto 3 da ordem do dia.

3- OUTROS ASSUNTOS:
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Agendou-se nova data para reunião do CMJ no dia 12 de março´2019.
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Após verificar que não havia mais pedidos de intervenção, o Vereador despediu-se
dos presentes agradecendo novamente a sua presença e deu por encerrada a reunião
da qual se lavrou a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos
membros que constituem a mesa.

Presidente: ___________________________________________________________

1ª. Secretária: _________________________________________________________

2ª. Secretária: _________________________________________________________
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OPJ Santo Tirso
Análise SWOT

Área:

Internas

Forças/Pontos fortes (Strengths)

Juventude

Fraquezas/ Pontos fracos (Weaknesses)

- Alargamento do universo dos destinatários a todos os jovens residentes ou
recenseados no concelho e aos estudantes nas escolas do concelho

- Cronograma do OPJ 2018

- Abordagem turma a turma

- O campo “Freguesia” não era de preenchimento obrigatório

- Aumento da participação (N.º de propostas apresentadas, N.º de jovens
proponentes, N.º de jovens votantes) e do envolvimento dos jovens
(campanhas de divulgação e apelo ao voto)
- Adoção de um formato on-line que permite a participação em qualquer
lugar e a qualquer hora

- Necessidade de vários ajustes na plataforma já no decorrer do OPJ 2018

- Qualquer pessoa com mais de 12 anos se conseguia registar na
plataforma, sem prejuízo de a participação ter de ser validada
- Afetação de toda a verba disponível a apenas uma categoria de
participação

- Criação do documento “Normas de Participação”
- Maior transparência do processo de análise
- Maior visibilidade e destaque de todas as propostas validadas
- Atribuição do poder deliberativo aos jovens

Externas

Oportunidades (Opportunities)

Ameaças/Riscos (Threats)

- Oportunidade de participação para os jovens

- Envio tardio dos templates por parte das escolas

- Divulgação do Serviço de Juventude e Voluntariado e da atividade
municipal na área da juventude

- Reclamações

- Possibilidade de ajustes ao documento “Normas de Participação”

