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ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM 2015 

 

Proposta de recomendação à Câmara Municipal 

 

1ª Medida 

 Criar novos postos de trabalho facilitando a instalação de novas empresas viradas para as novas 

tecnologias.  

- Atribuir benefícios fiscais a empresas bem como facilitar a burocracia inerente a empesas criadas 

por jovens e/ou que empreguem uma percentagem significativa de jovens, sendo que estas ter-se-

iam de comprometer a manter a sua sede num período de cinco anos. Atribuição, também, de 

benefícios fiscais a empresas que possuam creches e infantários e atribuição de apoios às 

empresas que não os possuem mas que desejam possuir. Isto visando conciliar a vida profissional 

com a vida familiar dos trabalhadores, e também implementar medidas subsidiárias.  

Estes postos de trabalho teriam vários horários, com part-time, trabalhos a tempo inteiro entre 

outros. 

 

2ª Medida 

 Fundar uma associação de jovens.  

A fundação de uma associação de jovens pretende dinamizar a terra, em parceria com o município 

e as entidades locais, com o objetivo de atrair os jovens abrindo espaços culturais e de lazer. 

Podendo, nestas medidas, criar novas parcerias com universidades de forma a trazer jovens 

estudantes universitários naturais de Aljustrel, a executar o estágio profissional no município 

abrindo novas oportunidades de emprego para os mesmos. 

 

3ª Medida 

Facilitar a fixação de jovens.  

Ajuda à compra ou aluguer de terrenos municipais, para construção de casas, instalação de 

empresas, ou exploração agrícola, com o objetivo final de promover o desenvolvimento rural, 

evitando a litoralização e fomentando a fixação de jovens apoiando os mesmos burocrática e 

fiscalmente. 
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4ª Medida 

Apostar no Turismo sustentável.  

Ao apostar no turismo rural ou de habitação, ecoturismo, turismo gastronómico ou ligado à indústria 

mineira, Aljustrel seria dada a conhecer a nível nacional, o que faria com que não fosse necessário 

que os jovens abandonassem o município para encontrarem estabilidade profissional e financeira, 

seriam criados postos de trabalho, gerando riqueza. 

 

 

 

 

 

Aljustrel, 5 de maio de 2015. 

 

Apresentada em sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada a 25 de setembro de 2015. 

 

 

 


