
 

Medidas a Propor à Assembleia Municipal de Aljustrel 

2017 

 

Tema 2017: “Turismo Sustentável - uma visão para o concelho.” 

 

 

1. Dinamização da Barragem do Roxo, através da criação de um parque de 

campismo e aventura 

 

Criar um acordo entre a CM de Aljustrel e AB roxo para a criação de um parque de 

campismo ecológico que promova as energias renováveis e o estilo de vida saudável, 

utilizando para esta finalidade atividades náuticas (canoagem, paddle, gaivota, etc…), 

desenvolvendo mecanismos que permitam conhecer as paisagens alentejanas.  

 

 

 

2. Criação de um grupo de guias turísticos voluntários; 

Criar um acordo entre a Câmara Municipal de Aljustrel, as escolas e a Universidade 

Sénior de modo a juntar os conhecimentos e a disponibilidade dos mesmos de forma a 

obter guias turísticos visto que cada vez mais o voluntariado é importante nas vidas 

dos jovens e, para a população mais envelhecidas é um excelente passatempo dado 

que estes têm sempre histórias interessantes para contar, tudo isso seria um extra. 

Estes guias turísticos seriam voluntários como já foi referido anteriormente e seriam 

remunerados através do subsídio de alimentação ou poderiam usufruir do almoço 

gratuito nas cantinas das escolas, estes ainda receberiam um certificado de 

participação. 

 

 

 

3. Criação de rotas pela natureza e pela gastronomia; 

Em colaboração com as escolas, com a Universidade Sénior e com o comércio local, a 

Câmara Municipal criaria rotas turísticas pela natureza e pela gastronomia que seriam 

distribuídas em panfletos por vários pontos de Aljustrel e Freguesias. Estas rotas 

indicariam aos turistas o que visitar no concelho como: pontos de interesse, histórias 

dos mesmos, lendas, itinerários, pontos específicos param ver as vilas e aldeia de 

noite, ao nascer e ao por do sol, onde dormir e restaurantes que sirvam comida típica 

alentejana. Este roteiro vai mostrar tudo o que estas vilas têm de melhor não sendo 

necessária a presença de um guia. 
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4. Criação de um programa de estágios entre a Câmara Municipal e 

Universidades de forma a atrair os jovens para as empresas do concelho 

Estes jovens estagiários irão desenvolver projetos nos diferentes níveis a que as 

empresas se especializam, nomeadamente na mina de Aljustrel, ajudando a 

desenvolver o concelho. Seria também prestada a estes jovens ajuda monetária para 

se poderem estabelecer perto da área de estágio, a nível habitacional e de 

alimentação. Esta medida atrairá jovens empreendedores. 

 

5. Criação de uma associação de apoio aos jovens e jovens famílias 

Esta associação, dirigida aos jovens adultos até 30 anos, prestaria ajuda na procura 

de habitação e de emprego; apoios à natalidade e ao casamento, cedendo um valor 

previamente estipulado usado em parceria com os serviços do concelho. Para 

promover a fixação dos jovens, o município poderia também reduzir a taxa do Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI) para jovens que adquiram casa no concelho. 

 

 

Aljustrel, 19 de Maio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


