
O programa Assembleia Municipal jovem de Aljustrel é 
da responsabilidade da Assembleia Municipal de Aljustrel, 
que em articulação com a Câmara Municipal e o Agrupamen-
to de Escolas de Aljustrel, consideram que para um cresci-
mento saudável, é importante que os jovens experimentem 
vivenciar diferentes papéis na sua vida ativa, permitindo-
-lhes o desenvolvimento de competências para uma melhor 
gestão de conflitos e resolução de problemas da vida social.

A Assembleia Municipal Jovem (AMJ) pretende ser um 
espaço onde os jovens do concelho de Aljustrel apresentem e 
debatam as necessidades e aspirações da vida local e interio-
rizem os valores democráticos da participação política ativa.

A Assembleia Municipal Jovem (AMJ) pretende ser um 
espaço onde os jovens do concelho de Aljustrel apresentem 
e debatam as estratégias, necessidades e aspirações da vida 
local e lhes possibilite uma melhor perceção das realidades 
da nossa comunidade, permitindo a conceção e partilha de 
propostas, com o objetivo de os formar cidadãos ativos e 
participativos da comunidade local e na sociedade em geral, 
assim como, interiorizem os valores democráticos da partici-
pação cívica e política ativa.

Em 2019 o tema surge na sequência do trabalho inicia-
do no ano anterior, onde foram evidenciadas as questões pa-
trimoniais do concelho, numa visão de marketing territorial, 
capaz de gerar uma dinâmica de competitividade do territó-
rio e dos seus agentes.

Assim para esta edição é lançado o desafio aos partici-
pantes, para que constituam propostas concretas de promo-
ção do território, capaz de atrair mais visitantes, mais investi-
mento e mais desenvolvimento.

Entende-se também o Marketing territorial como ins-
trumento de valorização, divulgação e promoção do nosso 
património e da nossa identidade local, assim como dos 
nossos eventos, do nosso comércio, dos pontos de interesse 
turístico, da nossa gastronomia, dos recursos naturais, etc.

O Marketing Territorial é um processo de promoção ter-
ritorial do nosso Concelho, que tem como objetivo principal 
o desenvolvimento local e por forma a potenciar o seu desen-
volvimento sócioecónomico.

Quem se pode inscrever?
• Podem inscrever-se para participar na Assembleia Munici-
pal Jovem (AMJ), alunos do 9º ao 12º ano com idade inferior 
a 18 anos, do Agrupamento de Escolas de Aljustrel. 
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Quantas equipas podem ser constituídas?
• O Agrupamento de Escolas de Aljustrel, entidade parceira 
desta iniciativa, criará condições para a eleição de 4 equipas 
de 5 alunos representativas dos diferentes anos de escola-
ridade, segundo critérios a definir pelos alunos/professores, 
de forma que cada ano de escolaridade se possa constituir 
como uma “Bancada Escolar”. 

Como são constituídas as equipas?
• As equipas propostas devem conter indicação de candida-
tos efetivos em número de 5 (cinco) e pelo menos 2 (dois) 
suplentes. 

• Os candidatos de cada equipa consideram-se ordenados 
segundo a sequência da respetiva lista. 

• Cada equipa pode ser integrada por alunos de diversas 
turmas do mesmo ano de escolaridade.

Como devemos apresentar a equipa?
• A apresentação consiste na entrega da lista contendo 
nome, ano e turma dos candidatos (5 efetivos + 2 suplentes).

• As equipas devem ser apresentadas junto dos professores 
coordenadores das Escolas que lhes atribuirão os números 
de identificação em função da respetiva ordem de apresenta-
ção, e posteriormente enviam a documentação para o e-mail 
assembleia.municipal@mun-aljustrel.pt 

Que fazer depois de apresentar a equipa?
• Cada equipa deve seguidamente apresentar três medidas, 
que correspondem à sua tomada de posição em relação ao 
tema indicado “Marketing Territorial – promoção do territó-
rio.”

• Cada medida, num total de 3 (três) deve ser acompanhada 
de um argumentario que a fundamente.

Quais os prazos da Assembleia Municipal Jovem?
•  Até 30 de Abril (inicio do 3º período) – Constituição e en-

trega das equipas

•  Até 06 de Maio – Entrega das 3 medidas propostas por 
cada equipa

•  Dia 07 de Maio – O Secretariado distribui a todas as equi-
pas o conjunto das medidas a debate

•  Dia 16 de Maio - Realização da Assembleia Municipal Jovem

Existem prémios por se participar nesta Assembleia?
• Todos os elementos das equipas que participem na Sessão 
da Assembleia Municipal Jovem recebem prémios de parti-
cipação e as duas melhores equipas serão distinguidas com 
um prémio de mérito. 
• Os Prémios de participação fixados para 2019, serão uma 
viagem ao parque temático “AquaShow”, e passes livre-trân-
sito para a Feira do Campo Alentejano’19.

• Será realizada uma visita de enquadramento com todos os 
participantes à Galeria Mineira de Algares (património local) 
em data a combinar oportunamente.

• O Prémio de Mérito para as duas melhores equipas são en-
tradas gratuitas para um concerto á escolha no Festival “Meo 
Sudoeste 2019” que se realiza na zambujeira do Mar de 6 a 
10 de Agosto.
Exemplo de uma candidatura à Assembleia Municipal Jovem

Nome da Equipa: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Composição:
1 xxxx
2 - 
3 - 
4 - 
5 -
Suplentes:
1-
2-
…

Medidas a propor à Assembleia:
1ª. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fundamentação:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2ª. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fundamentação:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3ª. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fundamentação:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Para consultares mais sobre a Assembleia Municipal Jo-
vem, e ficares com algumas dicas que te podem auxiliar na 
elaboração das tuas propostas vai a http://juventude.mun-al-
justrel.pt/, e explora a informação que está disponível, ou en-
via um e-mail para assembleia.municipal@mun-aljustrel.pt.

Participa, faz propostas para melhorar o Futuro do teu 
concelho!

Organização em Parceria:

Assembleia Municipal, Câmara Municipal e Agrupamento de Escolas de Aljustrel

Agrupamento  
de Escolas  
de Aljustrel


