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Nas próximas páginas apresentamos os interruptores que acendem a lâmpada 

do futuro da nossa cidade! 
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Exigimos um futuro! 

  

 Foi em Estremoz que aprendemos a brincar e a fazer desporto. Foi em Estremoz que 

aprendemos a contar, a ler e a escrever. E foi em Estremoz que, sobretudo, desenvolvemos a 

capacidade de pensar sobre tudo aquilo que nos rodeia.  

 Aqui, tornamo-nos Homens e Mulheres preparados para os desafios que aparecem em 

cada momento do nosso percurso. Aqui sonhámos e criámos projetos, com a expetativa de que 

aqui os pudéssemos concretizar. Mas não, enganamo-nos!  

 Hoje, saímos para a faculdade sem perspetiva de voltarmos a casa. Saímos para outra ci-

dade com a certeza absoluta de que em Estremoz não podemos construir vida e ser jovens 

emancipados.  

 Hoje não temos espaço, nem palavra. Não temos emprego, nem oportunidades. Hoje, 

com este rumo, é impensável pensar construir um futuro em Estremoz.  

 Foi sobre esta reflexão que arregaçámos as mangas e colocámos mãos à obra.   

 Fomos para a rua ouvir os jovens e todos, sem exceção, concordaram que é Urgente mu-

dar o rumo. Debatemos propostas, esclarecemos dúvidas e demos palavra a cada jovem. De 

todas as trocas de ideias, saiu este documento.  

 Acreditamos que o rosto que melhor se enquadra nesta visão é José Daniel Sádio, mas 

mais importante que ligar este manifesto a uma candidatura é importante que o entendam co-

mo um caderno de Encargos da JS, porque vamos, neste caminho para as legislativas e ao longo 

do próximo mandato, debater-nos para que cada proposta passe do papel à realidade.   

 Apresentamos, ao longo das próximas páginas, uma visão equilibrada, realista e que pode 

ser executada fazendo escolhas. Porque é na tomada de opções que se faz a política e Nós es-

colhemos  uma visão que permita aos jovens estremocenses terem futuro na sua cidade!  

 Uma cidade onde seja fácil um jovem constituir família, ter emprego e perspetiva de pro-

gressão de carreira. Uma cidade que incentive o empreendedorismo jovem e que se preocupe 

com os seus atletas, que são um outro brasão da cidade. Uma cidade moderna, que aposte no 

turismo, no ambiente e que não esqueça as responsabilidades sociais.  

 

 É esta a cidade que queremos e Sim, Exigimos um futuro!! 
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Cidade empreendedora e moderna 
Tendo em conta a localização geográfica privilegiada de Estremoz, torna-se da maior importância 

criar as melhores condições para que as empresas se fixem no nosso concelho e empreguem cada 

vez mais pessoas. É urgente que a nossa cidade se adapte às novas realidades económicas, o que 

não só contribuirá para a estabilidade das famílias Estremocenses, como fará de Estremoz uma 

verdadeira cidade empreendedora e moderna. 

Criação de um ‘’Ninho’’ Empresarial 

 A principal dificuldade quando se cria uma empresa de raiz são os custos fixos inerentes à cri-

ação da mesma. É complicado arranjar ganhos rápidos que paguem, por exemplo, a renda do espa-

ço onde a empresa desenvolve a sua atividade. Desta forma, Estremoz tem espaços que podem ser 

utilizados como incubadora de empresas.  

Feira do Empreendedorismo 

Criação de habitação jovem e redução do IMI para jovens 

 Para que uma empresa cresça é necessário que possua uma montra onde se possa dar a conhe-

cer e onde pode captar parceiros de negócio. Assim, a criação de uma Feira dedicada ao empreende-

dorismo tornaria possível a divulgação de novos projetos, de novas ideias de negócio, mas também 

possibilitaria que os Co Founders pudessem contactar com investidores, promovendo e lançando no 

mercado as suas ideias e visões. 

 Nos últimos anos tem sido difícil os jovens saírem de casa e tornarem-se autónomos, sejam 

sozinhos, em casal, ou até mesmo em coabitação jovem. Isto é fruto do trabalho precário que a 

maioria dos jovens tem hoje.  

 A autarquia, ao reabilitar algumas zonas urbanas conseguiria criar loteamentos de habitação 

jovem, permitindo a emancipação dos seus jovens.  
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Cidade Ativa e Saudável 

Melhoria das condições do pavilhão desportivo de Estremoz  

Calendarização de um “dia saudável” 

Adaptar o Estádio Municipal à prática de Atletismo 

 Existem dois grandes problemas no Pavilhão Municipal: o primeiro, é a sua sobrelotação; o se-

gundo, é que não assegura as condições mínimas que se exigem a um pavilhão onde se pratica Hóquei 

em Patins.  

 Quanto à sobrelotação do Pavilhão Municipal, propõe-se uma parceria com as escolas do Conce-

lho, nomeadamente a Sebastião da Gama, para que as equipas possam usufruir do pavilhão da escola 

para os seus treinos diários. No que toca ao segundo problema, nos meses de Inverno chove dentro do 

pavilhão, tornando o piso escorregadio e inviabilizando a prática de Hóquei em Patins, modalidade His-

tórica na nossa cidade. Para além de condicionar a técnica de patinagem, é extremamente inseguro ter 

crianças a patinar num piso, muitas vezes, completamente molhado. 

 Os atletas têm, cada vez mais, sido uma verdadeira bandeira da cidade de Estremoz, e o atletis-

mo não é excepção. Quer no desporto escolar, quer nos clubes ou até mesmo em nome individual, a 

modalidade tem crescido na nossa cidade. No entanto, para um treino em condições os atletas têm 

que se deslocar à pista de Borba porque Estremoz não possui uma.  

 Desta forma, propõe-se  uma adaptação do Estádio Municipal à prática de Atletismo, de forma 

a que se insira em torno do Campo de Futebol 11 uma pista de atletismo e que se aproveite o espaço 

junto ao Estádio, que é um terreno baldio, para a construção de uma caixa de saltos e lançamentos.  

 Dando a conhecer o trabalho realizado pelos ginásios do município, neste dia, neste dia a popu-

lação tinha ao seu dispor inúmeras iniciativas na área do fitness e da nutrição. 

 Estremoz tem, nos seus atletas, uma parte integrante do brasão. De norte a sul do pais e 

além fronteiras, os atletas estremocenses elevam o nome da nossa cidade, desta forma, é imprete-

rível apostar no desporto, dando condições de treino e competição para que continuemos a ter no 

desporto um motivo de orgulho e regozijo. Por outro lado, colocar “Estremoz a Mexer” é incentivar 

a população a ter hábitos de vida saudáveis, sendo portanto, uma aposta ganha! 
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Passado e Presente de Mãos dadas 

Parque de Feiras como Montra empresarial 

Apoiar e Divulgar o trabalho das Associações Culturais 

Criação do Mês da Juventude 

 Só o facto de existir um mês dedicado aos jovens demonstra uma preocupação em manter 

os mais jovens ligados ao concelho. Neste mês, para além do regresso da Festa da Juventude, seri-

am dinamizadas outras iniciativas direcionadas para os jovens.  

 Um espaço da envergadura do Parque de Feiras deve ser aproveitado como montra para o 

tecido empresarial se mostrar, mais do que duas vezes ao ano: FIAPE e Cozinha dos Ganhões.  

Assim, o Parque de Feiras e Exposições deveria ser palco de um evento temático por mês. Por 

exemplo: EstremozWine—montra de Adegas. 

 Estremoz tem inúmeras associações que através do seu trabalho elevam o nome da cidade 

dentro e fora de fronteiras. Desde o rancho, às bandas filarmónicas, passando por grupos de dança 

infantil, todos eles, noutro qualquer concelho, foram apresentados como sendo de Estremoz.  

 No entanto, são poucas as vezes que têm a visibilidade que merecem no coração do Conce-

lho. Assim, porque não, ao longo dos 3 meses de Verão aproveitar-se o Lago para ser palco de es-

pectáculos das nossas associações.  

Praça de Toiros como encontro de cultura taurina 

A inauguração da Praça de Toiros de Estremoz remonta ao ano de 1904 e por ela já passa-

ram inúmeras figuras do toureio e da arte. Desta forma, é possível reunir, em redor da praça (ou 

no espaço primeiramente destinado a restaurante), documentos que relatem a sua História, fican-

do aberta à visita do publico.  

Desenvolver a cultura é fomentar a educação e também o lazer de todos os Estremocenses. Assim, 

é indispensável que se aposte em atividades dos mais variados setores e temas e onde se consi-

gam enquadrar todas as faixas etárias, para que todos nos identifiquemos com a nossa cidade. 

Tornando-se numa cidade mais dinâmica, Estremoz será sempre uma cidade mais atrativa! 
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Respirar Estremoz 

 Estremoz, Terra de Encantos! Desde o Património Cultural, até à gastronomia, passando pela 

beleza das paisagens, não faltam motivos para que a nossa cidade se torne um local de eleição 

para o turista atual, que cada vez mais procura a beleza das terras alentejanas. Estando Estremoz 

bem no coração do Alentejo, o Turismo tem que ser visto como uma das principais fontes de    

crescimento da Economia.  

Aposta no ecoturismo 

Dinamizar e atualizar sinalética dirigida ao turismo atual 

 Um dos maiores problemas no setor turístico em Estremoz é a sua divulgação. Hoje em dia o 

turista é exigente e procura conforto e agilidade de processos. Se houver dificuldades em entender 

os ex libris da cidade, os meios de transporte e as formas de alojamento, o visitante vai recorrer a 

outro destino.  

 É importante fazer uma melhor promoção do turismo, através de medidas como: a disponibili-

zação de mapas turísticos da cidade atualizados; a implementação de uma sinalética na cidade que 

oriente melhor o turista, bem como de aplicações e dispositivos online; a criação de incentivos para 

as empresas que queiram contratar jovens no setor turístico; a promoção de Produtos Turísticos for-

matados, atualizados e georeferenciados.  

  

Criação do Roteiro da Juventude 

 Criar um programa completo com dormida, locais para alimentação, monumentos e museus a 

visitar, atividades a fazer e programa noturno, totalmente direcionado para jovens. Ao dirigirem-se 

ao posto de turismo os jovens adquiriam o roteiro, tendo ao seu dispor tudo o que necessitam para 

conhecer a cidade, a baixo preço e com pouca burocracia. 

 As paisagens naturais a perder de vista apaixonam o turista aquando das suas visitas ao Alente-

jo, o que leva a que o Ecoturismo seja um setor em elevado crescimento. Estremoz tem na Serra 

D’Ossa e nas diversas freguesias condições naturais que permitem praticar turismo de contacto com 

a natureza. Assim sendo, ao apostar na criação de programas que envolvam as áreas remotas de to-

do o concelho, o executivo está a desenvolver a economia das freguesias e a promover o comércio 

local. É necessário, portanto, promover um desenvolvimento sustentável e práticas de proteção am-

biental. É muito importante que Estremoz se afirme como uma “cidade verde” do Alentejo, privilegi-

ando assim um equilíbrio homem/natureza e a integração dos turistas no nosso município.  



 

8 

Igualdade, Coesão e Inclusão 

Incentivos à natalidade  

Criação do Cartão Jovem Municipal 

Prolongar a gratuidade dos passes escolares até ao fim da      
escolaridade obrigatória 

Um dos principais problemas, ao nível da juventude, é a falta de dinâmicas que incentivem 

os jovens a adquirir bens e serviços em Estremoz.   

O Cartão Jovem Municipal, já adotado em alguns municípios do país, é uma modalidade do 

European Youth Card que dá aos jovens do município um conjunto de vantagens, tais como uma 

redução no preço de bens e serviços em áreas como o turismo, o desporto, a ocupação de tempos 

livres ou as tecnologias. Pressupõe a adesão de empresas das várias áreas. 

 Propõe-se o pagamento dos passes de transporte escolar, a todos os alunos do ensino secun-

dário uma vez que, atualmente, a medida só abrange os alunos do 2º e 3º ciclo, não tendo sido atu-

alizada com o alargamento da escolaridade obrigatória.  

 Na nossa opinião, dado que a escolaridade obrigatória se estendeu até ao 12º ano, não faz 

sentido discriminar negativamente os alunos do secundário. Se os alunos estão dentro da escolari-

dade obrigatória, devem merecer todos a mesma atenção.  

É da maior importância que cativemos os jovens Estremocenses e que lhe possamos dar 

condições para que permaneçam na nossa cidade. Os subsídios para fixação de jovens consistem 

na atribuição, a um número definido de jovens casais, de um incentivo. Na mesma lógica de rejuve-

nescimento da população, atribuir-se-ia um montante a cada bebé nascido no concelho, por ano. 

Na mesma lógica da ideia anterior, o objetivo era atribuir um montante a cada bebé nascido 

no concelho, por ano, de forma a Isto não só contribuiria para a fixação de jovens, como para o re-

juvenescimento da população. 

Os jovens de hoje são o futuro do amanhã e atualmente não têm motivos para investir na 

construção de uma vida em Estremoz. Assim, há a necessidade urgente de facultar incentivos, de 

forma a garantir a vida e o futuro da nossa cidade!  
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Urgência! 

 O primeiro passo para construir futuro numa cidade é dar palavra aos seus jovens e fazer 

com que estes se sintam representados pelo executivo camarário. Assim,  antes de se criar condi-

ções para que os jovens vejam em Estremoz uma cidade atrativa, torna-se imperativo criar um 

Conselho Municipal da Juventude e atribuir o pelouro da Juventude. 

Criação do Conselho Municipal da Juventude 

Vereador com o pelouro da Juventude 

 O Conselho Municipal da Juventude é o órgão consultivo que dá voz às organizações e asso-

ciações jovens da nossa cidade, possibilitando o seu envolvimento nos destinos do Município. O 

CMJ é um incentivo ao associativismo, é um espaço onde os jovens podem participar e fazer ouvir 

a sua voz.  

 As Associações Jovens criam dinâmica na sociedade, contribuem para a fixação das camadas 

jovens na sua terra Natal, abrem espaço de discussão e debate, fomentando o interesse no futuro 

do município.  

 Por tudo isto, a garantia de um futuro passa também pela criação do Conselho Municipal da 

Juventude. 

 A ausência de um pelouro dedicado à juventude é logo à partida dar um tiro no futuro da 

cidade. Não ter alguém que se dedique a perceber os problemas dos jovens, que os oiça e que 

procure satisfazer as suas necessidades, demonstra total falta de interesse do executivo em man-

ter os jovens na cidade.  

 Por outro lado, onde é que estão os jovens representados se não existe um vereado com o 

pelouro da juventude? Onde é que nós podemos ver os nossos interesses salvaguardados? Não 

podemos. Ninguém no atual executivo procura responder às nossas necessidades. Assim, propõe-

se que se proceda a uma reorganização da distribuição de pelouros, associando-se desporto, ju-

ventude e cultura, ficando o turismo e o ambiente no mesmo vereador.  


