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ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM 2016 

 

Proposta de recomendação à Câmara Municipal 

 

1 - Realizar campanhas de sensibilização. 

Com esta campanha de sensibilização para preservação dos espaços públicos para a melhoria 

da qualidade de vida pretendemos alertar a população para a importância que os espaços 

públicos tem na nossa qualidade de vida para tal tencionamos realizar algumas palestras, sobre 

os atos inconscientes das pessoas perante este tema e explicar em que medida essas ações, 

conscientes ou inconscientes, afetam a qualidade de vida das pessoas. 

Tencionamos, ainda, proceder à distribuição de panfletos pela população, que contenham um 

pequeno resumo do que era falado na palestra. 

Deve desenvolve-se uma parceria com as entidades envolvidas, criando-se planos para jovens, 

onde fosse possível estes prestarem a sua ajuda na preservação, limpeza e remodelação dos 

espaços públicos. 

Sempre que possível estas ações deveriam proporcionar atividades com a comunidade 

aljustrelense, como por exemplo a recolha de lixo, desenvolvendo-se em espaços públicos ao 

ar livre. 

 

2 - Criação de programas de segurança/vigilância, nos espaços públicos 

Criar uma estratégia que envolva pares de voluntários reformados ou desempregados, com 

direito a um subsídio de alimentação e deslocação (caso necessário), tal como a criação de um 

protocolo com as autoridades para a criação de novas rotas de patrulhamento e de uma linha 

de resposta rápida de forma a que exista uma utilização segura e cuidada dos espaços 

públicos. 

 

3 - Criação e promoção de programas familiares. 

Criação de atividades que envolvam estes espaços, com vista ao não abandono e desativação 

das infraestruturas, divulgando e proporcionando-lhes uma maior dinâmica através de parcerias 

com entidades diversas (empresas, escolas, instituições). Para a prossecução deste objetivo 

propomos a criação de uma parceria com várias entidades, desenvolvendo-se planos para 

jovens, onde fosse possível que estes prestassem a sua ajuda na preservação, limpeza e 

remodelação dos espaços públicos. 
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4 - Disseminação de atividades por diversos espaços públicos. 

Generalização das diferentes atividades em realização localizadas nos diferentes espaços 

públicos, ou seja, criar flexibilidade entre os espaços públicos e as atividades a serem 

desenvolvidas para que a população os conheça e dinamize/frequente. 

 

5 - Construção de um regulamento para a proteção dos espaços públicos. 

Ao criar um regulamento para a preservação dos espaços públicos para a melhoria da 

qualidade de vida temos como objetivo penalizar as pessoas que tem atitudes contra a 

preservação dos mesmos, como, por exemplo, danificação de alguns espaços públicos, 

poluição e vandalismo. Caso exista já um regulamento com o mesmo objetivo, propomos a 

atualização no mesmo. 

 

 

Aljustrel, 3 de maio de 2016. 

 

Apresentada em sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada a 30 de setembro de 

2016. 

 

 

 

 

 


