
JUVENTUDE 19.27

 Proposta de Estratégias e Políticas Juvenis



Este documento espelha os resultados do

trabalho dos jovens e decisores políticos

ao logo das Youth Sessions e do Evento

Final do Projeto, e que se traduz num

documento síntese com as propostas

finais apresentadas aos decisores políticos

centrais. 



DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
 

- Criação de um espaço nas JF que disponibilize
computadores e material informático (ex. impressora),
para que as pessoas possam usar em caso de
necessidade. Os computadores devem conter um
sistema integrado de controlo (acesso a páginas,
impressão de matéria, etc.) e deverá ser dada a
oportunidade de fazer impressões de documentos
devidamente justificados.

- Criação de QR CODES informativos ou de cultura /
lazer (livros, revistas, informações municipais),
colocados estrategicamente em bancos de jardins e
parques de cada freguesia. Para isso seria importante
divulgar a iniciativa municipal já existente ligada aos QR
CODES e FLEX IP e expandir para outras
funcionalidades e para todas as freguesias.



SAÚDE E BEM ESTAR
 

- Criação de um espaço para disponibilização de
equipamentos médicos (camas, cadeiras adaptadas,
etc.). Para uma mais fácil gestão de recursos, sugere-se
a criação de uma plataforma municipal de apoio, com
equipamento médico e ortopédico disponível.

- Reportar os problemas de falta de médicos,
desorganização e infraestruturas das unidades de
saúde e do Hospital de Águeda. É necessário, cada vez
mais, uma maior sensibilização junto das entidades
oficiais relativamente a este problema, tendo
consciência que há uma maior escassez de recursos
humanos.

- Incentivos e apoio à natalidade. Apesar de algumas
freguesias já implementarem, deverão ser estendidos a
todas as freguesias do município.



IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
 

- Medidas de apoio à contratação para criação de
postos de trabalho mais inclusivos, para combater
desigualdades culturais, de género, étnicas, entre
outras. Estas medidas estão contempladas na lei, mas
precisam de ser implementadas pelas entidades
responsáveis.



EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
 

- Medidas de apoio à contratação para as empresas
proporcionarem melhores e mais postos de trabalho e
de apoio para o emprego jovem no verão ou part-time.
É necessária legislação plausível para enquadrar part-
times de jovens.

- Dinamização de atividades intergeracionais de
aprendizagem na freguesia (por ex. sessões
dinamizadas pelos jovens para ajudar os idosos a
desenvolver competências digitais). É preponderante
sensibilizar os jovens para se disponibilizarem nas
várias áreas, para poderem divulgar e ensinar os idosos,
ou pessoas com menos oportunidades, para a
aprendizagem em vários âmbitos necessários para o
bem-estar da comunidade (informática, meios de
comunicação como telemóveis, computadores e afins,
etc.).



EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
 

- Disponibilização de computadores ou tablets aos
alunos com necessidades. Deverá manter-se a
disponibilização nas escolas, e manter o levantamento
de necessidades atualizado.

- Acesso ao ensino público para o 1.º ciclo em todas as
freguesias. Atualmente já existem apoios de vários tipos
ao ensino público no 1.º ciclo. O fecho das escolas nas
freguesias reside no facto da natalidade ser baixa, pelo
que consideramos que primeiro é necessário criar
incentivos à natalidade.

 



CRIATIVIDADE E CULTURA
 

- Criação de uma comissão jovem de eventos / Associação
Jovem, responsável pela comunicação com as JF e
dinamização das iniciativas.

- Dinamização de eventos culturais ligados ao ambiente e
animais (ex. feira agricultura, expoaves, etc.). Estes
eventos poderão também passar pela exploração da
biodiversidade e geodiversidade da freguesia, com uma
participação ativa da população.



PAZ E SEGURANÇA
 

- Solicitação de um maior patrulhamento nas ruas das
freguesias, que aumenta o sentimento de segurança na
população e promove o dinamismo das freguesias.

- Criação de grupo de voluntariado jovem para
levantamento de necessidades da população mais idosa
de cada freguesia e apoio na resolução de problemas.
Com a ajuda das JF, deveria ser criado um procedimento
de levantamento de necessidades para que os jovens
consigam realizá-lo autonomamente e depois poderem
também fazer parte na busca de soluções e na resolução
de problemas.

 



HABITAÇÃO E MOBILIDADE
 

- Restauro e/ou demolição de habitações abandonadas
ou devolutas.

- Reforço das redes de transportes públicos –
transportes mais pequenos e com mais possibilidades
de horário para a cidade, e reorganização. Por. Ex.
adotar um sistema de marcação nas juntas de
freguesia.

 



Este documento foi elaborado durante e
após o Evento Final do Projeto em co
construção com os jovens, decisores
políticos locais e centrais do Município de
Águeda que participaram no projeto.


