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Ao vigésimo oitavo dia do mês de março de dois mil e dezanove, pelas dezanove
horas, o Conselho Municipal de Juventude (CMJ) de Santo Tirso reuniu, no Museu
Internacional de Escultura Contemporânea de Santo Tirso, com a seguinte ordem do
dia:
1. Apresentação e discussão do Fórum Anual da Juventude;
2. Apresentação da Casa da Juventude;
3. Outros Assuntos.
ANTES DA ORDEM DO DIA:
Analisadas as presenças/ausências (conforme folha de presenças anexa), verificouse a constituição de quórum (16 dos 30 representantes) e deu-se início à reunião,
presidida pelo Vereador da Juventude, Cultura e Turismo, Tiago Araújo.
Após cumprimentar os presentes, o Vereador da Juventude iniciou o CMJ,
mostrando a sua satisfação e agradecendo a presença de todos. Realçou a
importância dos contributos dos jovens para inclusão nas políticas municipais,
evidenciando a sua aplicação atual.
Entretanto, foram entregues alguns flyers sobre o workshop “Personal Branding, Cria
a tua marca Pessoal” que se realizará no dia trinta de março, das nove horas às
treze, na Biblioteca Municipal de Santo Tirso. O Vereador da Juventude apresentou
o mesmo e solicitou aos membros do CMJ que sugerissem alguns temas para
workshops futuros.
De seguida, apresentou a ordem do dia, fazendo uma pequena síntese de cada
ponto.

LEITURA, DISCUSSÃO
ANTERIOR:

E

APROVAÇÃO

DA

ATA

DA

REUNIÃO

Deu-se início à leitura da ata. Após lida, foi discutida, sem objeção alguma a registar.
Avançou-se para a votação da ata, a qual foi aprovada por unanimidade, com 16
votos.
Avançou-se para o cumprimento da ordem do dia.
ORDEM DO DIA:

1. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO FÓRUM ANUAL DA
JUVENTUDE
O Vereador da Juventude, Tiago Araújo, introduziu o ponto 1 da ordem do dia
falando da iniciativa “Tour Agarra a Vida” que se realizará nos dias vinte e um e vinte
e dois de março, primeiramente na Escola D. Afonso Henriques em Vila das Aves e
no segundo dia será na escola Básica de São Martinho do Campo. Referiu que se
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trata da quinta edição da iniciativa e explicou que o projeto, este ano inserido no
“Fórum Anual da Juventude”, consiste em alertar os jovens para o não consumo de
drogas, álcool e tabaco. Para tal, vários jovens atletas de Skate e BMX, demonstram
várias acrobacias e explicam que é possível conseguir sensações diferentes e
cheias de adrenalina através da prática de desportos radicais não sendo para tal
necessário o recurso a qualquer tipo de drogas.
Avançou com a apresentação do Fórum, que irá decorrer entre os dias vinte e três, e
vinte
e
cinco
de
maio
e
abordará
várias
temáticas.
Serão realizados alguns trabalhos ao nível do grafitti, nomeadamente nos muros da
escola D. Dinis, inseridos no parque de Geão, com vista á “transformação” do dito
“vandalismo” em arte urbana. Estará em simultâneo a decorrer um “live stream” na
fábrica de Santo Tyrso, local onde decorrerão todas as restantes atividades.
Dias vinte e três e vinte e quatro realizar-se-ão vários workshops sobre tecnologia,
saúde, empreendedorismo, desporto, ecologia e artes urbanas, direcionados para o
público escolar, o que não invalida a participação de qualquer jovem a título
individual, pois há sempre a possibilidade de integrar os grupos das escolas.
O sábado, será um dia aberto para o público em geral, com vários momentos
musicais com bandas de garagem e com a atuação de uma banda a nível nacional
no encerramento do Fórum. Na noite do dia vinte e quatro, decorrerá concurso de
youtubers com a presença da conhecida Marcela Tavares".
O vereador realçou o facto de esta iniciativa se ter candidatado ao “Sê-lo Verde”,
tendo cada vez mais presente a questão da preservação do meio ambiente, e, como
tal, a adoção deste tipo de medidas torna-se cada vez mais importante.
De seguida, pediu sugestões de temas para o debate que se realizará no dia vinte e
cinco de maio, pelas dezassete horas e trinta, tendo surgido as seguintes:
 Suporte básico de vida;
 Autodefesa;
 Política nos jovens
 O que é arte?
 Violência nas relações interpessoais;
 Mercado de trabalho no século XXI.
Após alguma discussão, chegou-se à conclusão de que o suporte básico de vida e
autodefesa seriam bons temas para aplicar em contexto de workshop e que o debate
iria basear-se no tópico "O que é arte?"

2 – APRESENTAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE
O Vereador da Juventude anunciou que o projeto da Casa da Juventude está a ser
finalizado e que a construção da mesma tem como inicio previsto o mês de
setembro.
Deu a conhecer o projeto com uma noção geral de qual será o resultado final
enumerando uma série de valências que serão trabalhadas neste edifício. Explicou
ainda que o propósito maior deste edifício é ir de encontro às necessidades dos
jovens do concelho, quer na disponibilização de meios como no apoio à divulgação
dos mais variados trabalhos.

3-OUTROS ASSUNTOS
O Vereador Tiago Araújo perguntou se algum membro representante tinha alguma
questão a colocar, o que não se verificou. Assim, despediu-se dos presentes
agradecendo novamente a presença de cada um e anunciou que a próxima reunião
seria no mês de maio.
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