Notícias
Categoria: Noticias

No dia 25 de novembro foi assinado o acordo de colaboração entre o presidente da direção da
Movijovem, Nuno Chaves e o presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira
visando constituir e regulamentar a parceria com vista à criação, implementação e
comercialização do Cartão Jovem Municipal de Torres Novas.

Com a validade de 1 ano, a contar da data de aquisição, o Cartão Jovem Municipal tem um
custo de 10 euros, prevendo-se, ainda, um desconto de 30% para os primeiros 500 jovens a
aderir, o que possibilita a disponibilização aos munícipes a um preço mais reduzido.

Têm acesso ao Cartão Jovem Municipal todos os jovens residentes no Município de Torres
Novas, com idades compreendidas entre os 12 e os 29 anos, inclusive.

Os jovens munícipes torrejanos poderão a ter acesso a determinados equipamentos municipais
com desconto (não acumuláveis com outros já existentes), tais como 50% de desconto nas
taxas de aluguer e utilização de instalações desportivas e culturais (condicionado à
disponibilidade existente), 50% de desconto nas utilizações em regime livre dos Courts de
Ténis, 50% de desconto nas utilizações em regime livre das Piscinas Municipais Fernando
Cunha, 50% de desconto nos espetáculos programados pelo Teatro Virgínia (apenas
disponíveis na bilheteira do Teatro Virgínia, não sendo aplicável a espetáculos, workshops ou
outras iniciativas realizadas no Teatro Virgínia em regime de parceria, sem descontos
aplicáveis ou em iniciativas que não sejam programadas pelo Teatro Virgínia), 10% de
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desconto nas taxas urbanísticas e administrativas e 50% de desconto no valor indexado ao
passe dos Transportes Urbanos Torrejanos.

Os estudantes beneficiários de ação social nos escalões A e B estão isentos do pagamento da
aquisição do cartão jovem municipal.

E haverá isenção dos preços constantes na tabela do regulamento da StartUp, relativamente
ao acesso, serviços e plano de capacitação da StartUp Torres Novas (condicionado à
disponibilidade existente).

Os portadores do Cartão Jovem Municipal têm, também, acesso a todas as vantagens
inerentes, atuais e futuras, ao Cartão Jovem (European Youth Card) - que proporciona aos
seus titulares, mais de 40 mil benefícios, dos quais 4000 são nacionais - incluindo ainda as
vantagens específicas que são disponibilizadas pelos próprios serviços camarários e por outras
entidades do setor privado, nomeadamente provenientes do comércio local, que pretendam
associar-se futuramente à iniciativa e proporcionar mais benefícios ou descontos ao utilizador.

O Cartão Jovem Municipal vai servir, assim, como um fator de dinamização da economia local,
ao oferecer um estímulo para que os jovens torrejanos valorizem o comércio local, sendo que
simultaneamente pode ser utilizado como um meio para favorecer a sua integração na vida do
concelho.

O Município de Torres Novas dá aqui, também, um importante passo para a prossecução de
políticas municipais de juventude para todos, permitindo o acesso ao cartão por todos os
jovens independentemente dos seus recursos.
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