Acta do Conselho Municipal de Juventude
15 de Outubro de 2010
Ao décimo quinto dia do mês de Outubro de 2010, no Espaço J, pelas 21h30, na
cidade do Barreiro, realizou-se o Conselho Municipal de Juventude, sob a
coordenação da Vereadora do Pelouro da Juventude, Regina Janeiro, da
Coordenadora do Gabinete da Juventude, Cláudia Geraldes, da representante da
Associação de Dança MGBOOS, Sofia Silva, do Vereador Rui Lopo, do engenheiro
Nuno Ferreira e do representante da Associação de Estudantes da Escola Alfredo
Silva, Duarte Tavares.
A reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos:
1- Aprovação da Acta;
2- Tomada de Posse dos novos membros e apresentação dos mesmos;
3- Apresentação de um inquérito realizado no âmbito da mobilidade pelo
representante da Associação de Estudantes da Escola Secundaria Alfredo da
Silva, Duarte Tavares;
4- Vários.
Antes de iniciar a ordem de trabalhos, a coordenadora do Gabinete da Juventude, fez
uma introdução sobre os projectos concretizados, desde a última reunião de 2 de
Julho, até à presente data. Os projectos apresentados foram:
Área da Juventude das Festas do Barreiro;
Abertura da época de exames com horário mais alargado;
Abertura do ano lectivo com a realização da agenda jovem, conceptualizada por duas
jovens do concelho do Barreiro;
Barreiro On The Beach, projecto de Luís Baptista;
Apresentação da exposição da Agenda Jovem;
Apresentação da programação do Festival Out.Fest 2010;
Apresentação do Barreiro Rocks 12 e 13 de Novembro;
Apresentação do Cria o teu projecto que antecipa a 15ena da Juventude e lançamento
dos concursos de vídeo e fotografia.
Ordem de Trabalhos
1 - A Acta foi aprovada por unanimidade.
2- Tomada de posse dos novos membros do CMJ e apresentação dos mesmos.
Tomaram posse a Junta de Freguesia do Lavradio e a Junta de Freguesia da
Verderena.
O ponto 3 designado por vários passa para o ponto 4 uma vez que o projecto de
apresentação no âmbito da mobilidade foi proposto, pelo aluno Duarte Tavares,
posteriormente à convocatória do CMJ.
3 - Apresentação de um inquérito realizado no âmbito da mobilidade pelo aluno
Duarte Tavares da Escola Secundaria Alfredo da Silva.
Dos 928 alunos realizaram-se 783 inquéritos realizou-se entre os alunos da Escola
Secundária com 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico Alfredo da Silva um questionário,
tendo em vista a alteração da rede de transportes e melhorar a mobilidade no
Concelho do Barreiro.

Utilizando o lema “fazer com os jovens para os jovens” foi apresentado ao CMJ os
resultados do estudo realizado, bem como uma proposta que passa pela criação de
um serviço shuttle e pela alteração de percurso da carreira 9.
As propostas apresentadas pelo Duarte Tavares seguem o lema “ Autocarro + perto,
+ comodidade para todos”.
Após a intervenção do Duarte Tavares, interveio a representante da Junta de
Freguesia do Alto Seixalinho, Maria João Porfírio, começando por congratular o
mesmo, pelo estudo realizado. Adverte, porém, para a realidade de outros concelhos
que não têm transportes colectivos. Existe um esforço para servir a população, a
situação dos TCB é muito complicada e esta intervenção é muito virada para um caso
muito específico.
David Rodrigues, representante da Juventude Socialista (JS) interveio, em seguida,
congratulando o Duarte pelo estudo realizado. Refere que os Transportes Colectivos
do Barreiro (TCB) são uma mais-valia que se tem. Em relação à alteração da carreira,
concorda com o Duarte Tavares no que se refere ao pequeno desvio da carreira.
Intervém o representante da Juventude Comunista Portuguesa (JCP), Miguel Violante,
referindo que é um trabalho exaustivo, um trabalho de campo e, chama a atenção para
o facto deste estudo se restringir apenas a uma situação, dado que os TCB servem
todas as escolas e não apenas uma escola. O modo de gestão não pode ser
comparado com outro tipo de serviços e de outras realidades. Quanto aos shuttles
poderiam funcionar caso houvessem mais possibilidades financeiras.
Duarte responde a todas as intervenções e assume que se centra muito em si mas
defende e representa a sua escola e o interesse dos alunos.
Passa a intervir o engenheiro Nuno Ferreira:
As carreiras 9 e 10, ambas, tiveram sempre pensadas e estruturadas para servirem o
centro do Barreiro, nomeadamente o Fórum. Era uma carreira fortemente utilizada por
pessoas que se dirigiam para o Mercado Municipal 1º de Maio que estava,
anteriormente, junto da Escola Secundária Alfredo da Silva. Foi por essa razão que de
inicio se optou por manter a carreira 9 e 10, junto à escola, embora nunca tenha sido
uma carreira idealizada para a escola por, esta ter uma oferta vasta de carreiras.
Congratula o trabalho do Duarte acrescentando que poderia ter procurado os serviços
para uma melhoria do trabalho.
Passa a intervir o Vereador Rui Lopo:
Reconhece o mérito do trabalho do Duarte e a sua reflexão crítica. Há conclusões no
trabalho que não se podem tirar de forma tão linear. A estrutura do inquérito é
interessante e devia haver uma base mais fundamentada de trabalho no que respeita
à análise do inquérito, num contexto escolar. O grau de satisfação é excelente de
prestação de serviço, para o universo escolar, em concreto. No que respeita à gestão
que se faz das carreiras, ao nível dos transportes colectivos do Barreiro, é muito
trabalhada, como fazer melhores percursos, que procurem servir melhor gastando
menos. Num contexto de extraordinária dificuldade financeira, refere que se tem um
conjunto de títulos de transporte um passe intermodal (passe social) inter-empresas e
os títulos que são opções que a CMB e os TCB tomam perante o seu preço.
Quanto ao investimento versus receita, é extraordinariamente difícil de concretizar,
muito complexo na análise de carreiras que é um esforço de todos os dias. Para além
dos ajustes pensados para encadear as alterações se está a efectuar.
Procura-se uma aposta na qualidade do serviço que é percepcionada pelo passageiro.

4 – Apresentação, de cariz informativo, da Moção através do representante da
juventude Comunista Portuguesa (JCP);
Por fim, a Vereadora Regina Janeiro informa que o Cartão-Jovem Municipal se
encontra à espera de aprovação.
Sem mais nenhum assunto a acrescentar deu-se a reunião por encerrada.

