Cartão Jovem Municipal Oeiras

O que é o Cartão Jovem?
O Cartão Jovem é uma iniciativa nacional e de âmbito europeu que existe desde 1986 e que dá
aos jovens vantagens (descontos, reduções, isenções ou serviços exclusivos, prestados por
empresas privadas ou públicas, autarquias, associações, entre outros) em várias áreas do seu
dia-a-dia, a nível local, nacional e europeu. Nas principais vantagens do Cartão Jovem contamse os descontos em cinema, festivais de música, viagens, pousadas de juventude, eventos
desportivos, museus, monumentos, estabelecimentos comerciais, entre outros. Estes e outros
descontos poderão ser consultados em https://www.cartaojovem.pt/
Os patrocinadores oficiais do cartão jovem são a Caixa Geral de Depósitos, os CTT Correios, a
Fidelidade Mundial e as Pousadas de Portugal.

O que é o Cartão Jovem Municipal?
O Cartão Jovem Municipal é uma iniciativa que concede aos jovens munícipes um conjunto
alargado de vantagens (a acrescentar às globais do cartão jovem propriamente dito) que
promovem a mobilidade e a aquisição de serviços.

Locais de venda e informação
Poderá aderir ao cartão jovem no Núcleo da Juventude de Oeiras – Centro de Juventude de
Oeiras, sito na Rua Monsenhor Ferreira de Melo, 2780-141 Oeiras. Para formalizar a adesão
deverá preencher um formulário que será disponibilizado no local e apresentar os documentos
necessários à instauração do processo de adesão.

Documentação necessária
- 1 Fotografia a cores tipo passe;
- Fotocópias dos seguintes documentos do jovem participante:
a) Documento de identificação (BI, cartão de cidadão, atestado de residência);

b) Comprovativo de morada em nome do adquirente (por exemplo o documento com os
códigos pin do cartão de cidadão, carta do banco ou da escola – no caso de ter cartão do
cidadão);
c) Documento de identificação do encarregado de educação (apenas para menores de idade);
d) Cartão de contribuinte (caso não possua cartão do cidadão).
2- No ato da inscrição fazer-se acompanhar de todos os originais dos documentos referidos
anteriormente, excetuando o descrito na alínea c).

Quanto custa
10,00 € (tem automaticamente direito a um vale de 10 Euros de desconto numa Pousada da
Juventude)
Na compra do cartão oferta grátis dum seguro de acidentes pessoais com inclusão de
desportos radicais e um seguro de assistência em viagem (Fidelidade seguros)

Qual a idade necessária
O cartão jovem municipal é dirigido a jovens residentes no município, com idades entre os 12 e
os 29 anos (inclusive).

Qual é a validade
O cartão jovem tem a validade de 1 ano (vinheta renovável anualmente).

Para mais informações contactar Núcleo da Juventude – 21 4467570 ou nj@cm-oeiras.pt

