
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2016:  

“A preservação dos espaços públicos, 

para a melhoria da qualidade de vida”. 
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 O programa Assembleia Municipal jovem de Aljustrel 

é da responsabilidade da Assembleia Municipal de 

Aljustrel, que em articulação com a Câmara Municipal 

e o Agrupamento de Escolas de Aljustrel, consideram 

que para um crescimento 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, 

resolução de problemas da vida social, e uma maior 

resistência à frustração, aumentando a tolerância e a 

solidariedade.  

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 interiorizem os valores democráticos 

da participação política ativa. 

Obrigado a todos e a todas pela vossa participação, desejo-vos um debate 

saudável e frutuoso em ideias para a nossa terra! 

 

Presidente da Assembleia Municipal de Aljustrel 

 

Prof. Francisco Correia Mestre 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Assembleia Municipal Jovem de Aljustrel 

 

Ordem de Trabalhos 
 

De Acordo com o Artigo 18º do Regulamento da Assembleia Municipal Jovem é elaborada a 
seguinte ordem de Trabalhos, para a sessão pública da assembleia municipal de Aljustrel, 
que reunirá dia 03 de maio, às 15h00, na sala de sessões dos paços do concelho de Aljustrel: 

 
 

A- Período Antes da Ordem do Dia 

 

1) Eleição da Mesa 
 

2) Cerimónia de abertura 

Intervenção do Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Intervenção do Senhor Diretor do Agrupamento de Escolas 

Intervenção do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel 

 

 

B- Período da Ordem do Dia 

 

 

1) Perguntas ao Presidente da Assembleia Municipal; 

2) Debate e aprovação das propostas de recomendação na generalidade;  

3) Debate e aprovação das propostas de recomendação na especialidade; 

4) Apreciação e votação da proposta final de recomendação à Assembleia Municipal; 

5) Eleição dos representantes para apresentação da recomendação na sessão da 

Assembleia Municipal; 

 
 

No final da sessão da assembleia municipal jovem, haverá um beberete e transporte para os 
alunos que dele necessitarem. 

 

Presidente da Assembleia Municipal de Aljustrel 

 

Prof. Francisco Correia Mestre 



 

 
 

 

Constituição das Equipas 
 

Nome da equipa: Fénix        EQUIPA 1 

Composição: 

1- Elisa Sério   12º4A 

2- Ana Raquel Brás  12º1A 

3- Rita Vilhena  12º4A 

4- Bruna Matias  11º4A 

5- Carina Guerreiro  11º4A 

 

Suplentes: 

1- Susana Mangorrinha 12º1A 

2- Ana Rita Godinho     12º1A 

 

Nome da equipa: Lista B        EQUIPA 2 

 

Composição: 

1- Filipa Rosa  10º PTG 

2- Inês Fernandes  10º PTG 

3- Diogo Brás  10º PTG 

4- Marta Maio  10º PTG 

5- Bruna Marques  10º PTG 

 

Suplentes: 

1- Aléxia Figueiredo  10º PTG 

2- Gonçalo Piteira  10º PTG 

 

 

 



 

 
 

 

 

Nome da equipa: Lista C        EQUIPA 3 

Composição: 

1- Duarte Banza  12º1A 

2- Carolina Lopes  12º1A 

3- Francisco Silva   12º1A 

4- Gabriel Sousa   12º1A 

5- Carlos Lança   11º4A 

 

Suplentes: 

1- Nadine Saize  11º4A 

2- Ricardo Rosa  11º4A 

 

Nome da equipa: Equipa Os Patos      EQUIPA 4 

 

Composição: 

1- Henrique Guerreiro    9ºA 

2- Margarida Mestre     9ºA 

3- Marta Santos      9ºC 

4- Manuel Rufino      9º A 

5- Teresa Van Melle      9º C 

 

Suplentes: 

1- Dinis Guerreiro      9º C 

2- Joana Conduto      9º C 

 

 

 



 

 
 

 

 1 

Medidas a propor à Assembleia Municipal 2 

 3 

Nome da equipa: Fénix        EQUIPA 1 4 

 5 

 6 

a) Reaproveitamento de áreas industriais/comerciais desativadas ou 7 
subutilizadas. 8 
Antigas áreas, atualmente desativadas poderiam ser reinseridas na dinâmica 9 
da vila atraindo assim maior capital e diversidade cultural para a mesma. 10 
Dever-se-á identificar o potencial destas áreas e requalifica-las, sem pôr de 11 
lado o seu passado histórico. 12 
 13 
 14 

b) Melhoria das equipas de limpeza e jardinagem.  15 
Dever-se-á apostar na formação dos trabalhadores das equipas de limpeza e 16 
de jardinagem, com o fim de rentabilizar os espaços públicos da melhor forma 17 
possível e criá-los esteticamente bonitos e atuais. 18 
 19 
 20 

c) Planos para jovens. 21 
Em parceria com as entidades envolvidas, dever-se-ia criar planos para jovens, 22 
onde fosse possível estes prestarem a sua ajuda na preservação, limpeza e 23 
remodelação dos espaços públicos. 24 

 25 
 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 



 

 
 

 

 1 

Medidas a propor à Assembleia Municipal 2 

 3 

 4 

Nome da equipa: Lista B        EQUIPA 2 5 

 6 

 7 

a) Campanhas de sensibilização 8 
Mais campanhas de sensibilização nas escolas, para que os alunos tomem 9 
consciência das consequências dos seus atos para com o meio ambiente. 10 
Realizar atividades com a comunidade aljustrelense, como por exemplo a 11 
recolha de lixo. e estas campanhas deveriam ser realizadas em espaços 12 
públicos ao ar livre.  13 
 14 
 15 

b) Reconstruir o campo das minas em Vale d’Oca e/ou construir em 16 
pequeno jardim para os moradores 17 
Para que os moradores de Vale d’oca não tenham que percorrer a vila de 18 
Aljustrel para poderem conviver uns com os outros. 19 
 20 
 21 

c) Aproveitamento de espaços para turismo. 22 
Criação de um parque de campismo na barragem da represa. Promoção de 23 
atividades de desportos náuticos. 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 



 

 
 

 

 1 

Medidas a propor à Assembleia Municipal 2 

 3 

 4 

 5 

Nome da equipa: Lista C        EQUIPA 3 6 

 7 

a) Criação de programas de segurança/vigilância. 8 
Criar uma estratégia que envolva pares de voluntários reformados ou 9 
desempregados, com direito a um subsídio de alimentação e/ou deslocação 10 
com vista a uma utilização segura e cuidada dos espaços. 11 
 12 
 13 

b) Criação e promoção de programas familiares. 14 
Criação de atividades que envolvam estes espaços, com vista ao não 15 
abandono e desativação das infraestruturas, divulgando e proporcionando-lhes 16 
uma maior dinâmica através de parcerias com entidades diversas (empresas, 17 
escolas, instituições). 18 
 19 
 20 

c) Disseminação de atividades por diversos espaços públicos. 21 
Generalização das diferentes atividades em realização localizadas nos 22 
diferentes espaços públicos, ou seja, criar flexibilidade entre os espaços 23 
públicos e as atividades a serem desenvolvidas para que a população os 24 
conheça e dinamize/frequente. 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 



 

 
 

 

 1 

Medidas a propor à Assembleia Municipal 2 

 3 

 4 

Nome da equipa: Equipa Os Patos      EQUIPA 4 5 

 6 

a) Realizar campanhas de sensibilização. 7 
Com esta campanha de sensibilização para preservação dos espaços públicos 8 
para a melhoria da qualidade de vida pretendemos alertar a população para a 9 
importância que os espaços públicos tem na nossa qualidade de vida para tal 10 
tencionamos realizar algumas palestras, sobre os atos inconscientes das pessoas 11 
perante este tema e explicar em que medida essas ações, conscientes ou 12 
inconscientes, afetam a qualidade de vida das pessoas. 13 
Tencionamos, ainda, proceder à distribuição de panfletos pela população, que 14 
conteriam um pequeno resumo do que era falado na palestra. 15 

 16 
 17 

b) Construção de um regulamento para a proteção dos espaços públicos. 18 
Ao criar um regulamento para a preservação dos espaços públicos para a melhoria 19 
da qualidade de vida temos como objetivo penalizar as pessoas que tem atitudes 20 
contra a preservação dos mesmos, como, por exemplo, danificação de alguns 21 
espaços públicos, poluição e vandalismo. Caso exista já um regulamento com o 22 
mesmo objetivo, propomos a atualização no mesmo. 23 
 24 

 25 
c) Vigilância dos espaços públicos por parte das autoridades. 26 
Em dias em que Aljustrel esta mais movimentado colocar autoridades para 27 
ajudarem a proteger os espaços públicos, com o objetivo de controlar e impedir 28 
certas atitudes contra a preservação destes. 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 
 



 

 
 

 

 
 

Extrato do Regulamento da Assembleia Municipal 
 
[…] 
 

Artigo 10º 
(Quórum) 

1. A Assembleia Municipal Jovem só pode reunir quando estiver presente a maioria do 
número dos seus membros.  

2. Feita a chamada, que deverá ser iniciada até 15 minutos após a hora indicada na 
convocatória e verificada a inexistência de quórum, decorre um período máximo de 30 
minutos para aquele se poder concretizar.  

3. Findo o prazo referido na parte final do número anterior, caso persista a falta de 
quórum, o Presidente da Mesa dará início à reunião.  
 

Artigo 11º 
(Atas) 

1. De cada reunião é lavrada ata, que contém um resumo do que de essencial nelas e 
tiver passado, indicando, designadamente, a data e o local da reunião, os membros 
presentes e ausentes, os assuntos apreciados, as decisões tomadas e a forma e o 
resultado das respetivas votações e, bem assim, o facto de a ata ter sido lida e 
aprovada.  
 
2. As atas são lavradas, sempre que possível, por funcionário da autarquia designado 
para o efeito e postas à aprovação de todos os membros no final da respetiva reunião 
ou no início da seguinte, sendo assinadas, após aprovação, pelo Presidente e por 
quem as lavrou.  

3. Os membros da Assembleia Municipal Jovem podem fazer constar da ata o seu 
voto de vencido e as razões que o justifiquem.  

4. As atas ou o texto das decisões mais importantes devem ser aprovadas em minuta, 
no final das reuniões, sendo assinadas, após aprovação, pelos membros da mesa.  
 

Artigo 12º 
Constituição e objetivos 

1. A Assembleia Municipal Jovem é constituída nos termos do artigo 1º e 2º do 
presente regimento e tem por objetivo proporcionar a todos os participantes a vivência 
numa sessão da Assembleia Municipal com uma metodologia de debate semelhante à 
da sessão Concelhia. Destina-se a elaborar e aprovar propostas, ao nível concelhio, 
para apresentação em Assembleia Municipal.  
  

Artigo 13º 
Deveres dos deputados da Assembleia Municipal Jovem 

1. Constituem deveres dos deputados:  
a) Comparecer à sessão;  

b) Participar nas votações;  

c) Respeitar a dignidade da Assembleia e de todos os participantes;  

d) Observar a ordem e disciplina e acatar a autoridade do Presidente da Mesa.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

2. Na falta de comparência de um elemento da equipa, o mesmo poderá ser 
substituído, por indicação dos restantes membros, até à hora do início da sessão, 
devendo a substituição ser obrigatoriamente comunicada por escrito ao Presidente da 
Mesa.  

3. Caso o preenchimento do elemento em falta não se verifique, a equipa poderá 
participar, facto que se traduzirá numa desvantagem numérica, relativamente ao 
número de votos, face às restantes equipas.  
 

Artigo 14º 
Composição da Mesa 

1. A Mesa da Sessão é constituída por um Presidente (Presidente da Assembleia 
Municipal de Aljustrel), um Vice-Presidente e um Secretário.  

2. Cabe ao Presidente da Mesa dirigir os trabalhos e assegurar a ordem dos debates.  

3. O Vice-Presidente e o Secretário prestam apoio ao Presidente na condução dos 
trabalhos.  
 

Artigo 15º 
Eleição da Mesa 

1. No início da Sessão da Assembleia Municipal Jovem, elegem-se os membros da 
mesa, através de voto secreto entre as equipas.  

2. Deverão ser eleitos: um vice-presidente e um secretário, que tomam posse logo de 
seguida e darão início aos trabalhos.  
 

Artigo 16º 
Competência da Mesa 

1. Compete à Mesa:  

a) Dirigir a sessão com isenção;  

b) Deliberar sobre os tempos de cada fase da sessão em função do número de 
equipas participantes;  

c) Definir se a apresentação de propostas, no decurso do debate na especialidade, é 
feita por equipa ou por grupos de equipas;  

d) Resolver situações de empate se este se verificar em duas votações sucessivas e 
/ou outra solução que não estiver prevista no regulamento.  

2 A mesa deve anunciar, no início da sessão, todas as regras que seguirá para uma 
eficaz gestão da agenda, incluindo os tempos de intervenção e garantindo a igualdade 
de oportunidades a todas as equipas.  

3 As decisões da mesa são soberanas, cabendo-lhe suprir eventuais lacunas do 
regulamento e votar, quando necessário, para evitar impasses que possam ocorrer.  
 

Artigo 17º 
Organização da sessão 

1. A sessão funcionará em local a indicar pela organização, ouvidas as entidades 
envolvidas no projeto.  

2. O calendário das sessões é divulgado, com a necessária antecedência, pela 
organização, com a concordância das entidades envolvidas no projeto.  

3. Os Professores responsáveis pela coordenação do projeto nas Escolas devem 
assegurar a disponibilidade dos elementos das equipas para participarem na sessão 
da Assembleia Municipal Jovem e promover o estudo das propostas que estarão em 
debate.  



 

 
 

 

 

 
Artigo 18º 

Agenda da sessão Pública da Assembleia Municipal Jovem 
1. A sessão pública da Assembleia Municipal Jovem inicia-se com uma breve 
cerimónia de abertura e a sua agenda de trabalhos inclui os seguintes períodos:  

a) Perguntas ao Presidente da Assembleia Municipal;  

b) Debate e aprovação das Propostas;  

c) Eleição dos deputados da assembleia municipal jovem para apresentação das 
propostas em sessão da Assembleia Municipal.  
 

Artigo 19º 
Cerimónia de Abertura 

1. O Presidente dá início à cerimónia de abertura:  

a) Convida os Presidentes da Câmara Municipal, Vereadora com o Pelouro da 
educação, Diretor do Agrupamento de Escolas de Aljustrel, ou outros eventuais 
convidados, a ocuparem o seu lugar na Mesa;  

b) Apresenta os elementos da Mesa à Assembleia;  

c) Faz a chamada dos deputados e dá, em seguida, a palavra a cada um dos 
convidados presentes na Mesa por um período máximo de 5 minutos;  

2 O Presidente explica o funcionamento da sessão e qual o tempo previsto para cada 
um dos períodos, anunciando as regras que irão ser seguidas.  

 
Artigo 20º 

Período de perguntas ao Presidente da Assembleia Municipal 
1. O Presidente da Assembleia Municipal faz uma breve apresentação sobre o 
funcionamento da Assembleia Municipal e de outros órgãos do poder local e, a seguir, 
regista os pedidos de inscrição das equipas para lhe apresentarem perguntas, 
devendo assegurar a possibilidade de ser feita uma pergunta por equipa.  

2. O Presidente da Assembleia Municipal responde a cada pergunta, ou a grupos de 
perguntas, cabendo-lhe admitir eventuais pedidos de esclarecimento. Esta fase não 
deve exceder, em princípio, 30 minutos.  
 

Artigo 21º 
Debate dos projetos de Recomendação 

1. O Presidente da mesa informa sobre o tempo global de que cada equipa dispõe 
para o conjunto das suas intervenções e deve assegurar um tempo idêntico a todas as 
equipas.  

2. O debate tem a sequência seguinte:  

a) Apresentação das propostas: o Presidente dá a palavra aos representantes de 
cada equipa para defenderem as medidas constantes nas suas propostas; estes 
devem explicar as medidas que propõem, devendo evitar a sua leitura uma vez que os 
colegas já dispõem do texto escrito. 

  

b) Debate na generalidade: esta fase visa esclarecer os conteúdos das propostas de 
cada equipa, para que os participantes votem, a seguir, o projeto que entendam que, 
globalmente, reúne as melhores condições para servir de base à proposta da 
Assembleia Municipal Jovem. A inscrição dos elementos das equipas pode destinar-se 
a apresentar pedidos de esclarecimento sobre o conteúdo das medidas das outras 
equipas e, nesse caso, o participante deve logo anunciar qual a equipa, ou equipas,  
que quer interpelar para permitir uma melhor gestão do tempo de resposta, e/ou fazer 
uma apreciação geral sobre os proposta em debate.  



 

 
 

 

 

 

c) Votação na generalidade: o Presidente submete cada proposta a uma votação 
para apurar qual a proposta que servirá de base ao debate na especialidade que será 
feito, a seguir. Cada elemento pode votar a favor dos projetos que considere melhores, 
devendo votar em mais do que um. Em caso de empate repete-se a votação dos mais 
votados. São apenas apurados os votos a favor, uma vez que as medidas dos 
restantes projetos poderão ser utilizadas na fase seguinte – razão pela qual não são 
apurados os votos contra nem as abstenções.  

 

d) Debate e votação na especialidade: esta fase destina-se a discutir cada medida 
do proposta base, podendo ser introduzidas alterações e aditamentos, de forma que a 
proposta apresentar à Assembleia Municipal não ultrapasse cinco medidas.  

 
e) Redação final da proposta: O presidente informa que, no final da sessão, a Mesa 
confirmará, em conjunto com um elemento designado por cada equipa, a redação final 
da proposta da Assembleia Municipal Jovem que deverá ser entregue à entidade 
organizadora da sessão para que possa proceder à sua divulgação a todos os 
Membros da Assembleia Municipal. A proposta terá apenas o seguinte preâmbulo: “ 
Os participantes na Assembleia Municipal Jovem apresentam à Assembleia Municipal 
a seguinte Proposta”, seguindo-se as medidas.  
 

ARTIGO 22º 
(Duração do uso da palavra) 

1. Em cada ponto da ordem de trabalhos o uso da palavra limitar-se-á à indicação 
sucinta do seu objetivo, não podendo exceder por cada intervenção individual os 
seguintes limites:  

a) 5 minutos para pedir e dar explicações ou esclarecimentos;  

b) 10 minutos para apresentação de propostas e projetos de regulamento;  

c) 5 minutos para invocar o regimento ou a lei, interrogar a mesa, reclamar, recorrer, 
protestar ou contra protestar.  
 

Artigo 23º 
Representantes da Assembleia Municipal Jovem à Assembleia Municipal 

1. São representantes da Assembleia Municipal Jovem à Assembleia Municipal os 
cinco jovens representantes da(s) equipa(s) cujo a(s) proposta(s) foi (foram) a mais 
votada(s) em sede de Assembleia Municipal Jovem.  
 

Artigo24º 
Funções dos Representantes da Assembleia Municipal Jovem na Assembleia 

Municipal 
1. Cabe a cada elemento apresentar oralmente uma das cinco medidas do Projeto de 
Recomendação.  
 

Artigo 25º 
Encerramento da sessão 

1. Antes de encerrar a sessão, o Presidente deve recomendar aos participantes eleitos 
uma especial atenção às informações que a organização divulgará sobre a realização 
da Assembleia Municipal, nomeadamente a data, hora e local da realização da 
mesma.  
 
 
 



 

 
 

 

 
 

Artigo 26º 
Alterações à agenda da sessão 

1. A agenda da sessão pode sofrer eventuais alterações, por determinação do Júri, 
que serão sempre divulgadas com a necessária antecedência.  
 
 

Artigo 27º 
Intervenção dos Professores nas Sessões 

1. Os Professores de cada turma devem acompanhar a preparação dos temas a 
apresentar na Assembleia Municipal Jovem.  

2. Os professores responsáveis pela orientação do projeto nas Escolas não poderão 
intervir na reunião. Devem sempre ocupar lugares na sala separados dos elementos 
das equipas.  

3. Os professores das Equipas participantes deverão, no prazo de 5 dias úteis, 
informar a organização sobre a eventual substituição de algum dos que fazem parte 
das listas.  

4. Poderão fazer, neste prazo, a inscrição dum aluno para assistir à sessão na 
qualidade de jornalista/repórter fotográfico.  

 
Artigo 27º 

Convidados 
1. A organização poderá convidar autoridades locais para assistir aos trabalhos.  

2. A Câmara Municipal, bem como as Escolas participantes, poderão igualmente 
convidar jornalistas.  

 
Artigo 28º 

Disposições Finais 
1. Todas as votações são feitas de braço no ar, sendo as eleições realizadas por voto 
secreto.  

2. Os alunos representados na Assembleia Municipal Jovem, serão convidados a 
assistir à sessão da mesma, onde poderão participar no período de intervenção aberto 
ao público.  

3. A proposta aprovada na sessão, bem como os resultados das Eleições são 
divulgados na página web da Câmara Municipal de Aljustrel: www.mun-aljustrel. Este 
projeto poderá estar integrado no Plano Anual de Atividades do Agrupamento de 
Escolas de Aljustrel, para que possa ser preparado e dinamizado com a antecedência 
necessária, envolvendo alunos, professores e outros agentes da comunidade 
educativa, disponibilizando-se a Assembleia Municipal a colaborar no que lhe for 
possível para a concretização deste projeto em parceria com o Agrupamento de 
Escolas de Aljustrel.  

 


