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1 – Enquadramento do projeto 

A Assembleia Municipal Jovem de Marvão (AMJM) é um projeto da responsabilidade da 

Assembleia Municipal de Marvão, desenvolvido em articulação com a Câmara Municipal e o 

Agrupamento de Escolas de Marvão.  

Pretende ser um espaço onde os jovens do concelho de Marvão, apresentem e debatam as 

necessidades e aspirações da vida local e interiorizem os valores democráticos da participação 

política ativa. 

No ano letivo 2021/2022, pretendemos analisar os dados demográficos do concelho, que 

refletem um envelhecimento da população e sucessiva redução do número de habitantes. A 

Temática foi de encontro aos conteúdos da disciplina de Geografia, tendo por base os resultados 

dos sensos 2021.   

 

2 – Objetivos a atingir 

Este projeto pretendeu fomentar nos jovens uma atitude cívica e de cidadania ativa, 

possibilitando uma melhor compreensão do funcionamento do poder local, para a sociedade civil, 

numa lógica democrática. 

Pretende promover a reflexão e o debate sobre problemáticas que afetam o concelho onde 

residem e desenvolver nos jovens, a capacidade de encontrar soluções viáveis e exequíveis, 

como respostas às problemáticas existentes.  
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3 - Destinatários 

Foram envolvidos nas atividades os jovens do 8º e 9º ano do ensino básico do Agrupamento de 

Escolas de Marvão. 

 

4 - Funcionamento 

As sessões foram desenvolvidas em modalidade presencial, em articulação com a disciplina de 

Cidadania e Desenvolvimento. Na última sessão da Assembleia Municipal Jovem, as três turmas 

foram reunidas e foram votadas as propostas que são apresentadas.  

A dinamização das sessões, foram da responsabilidade dos elementos da Mesa Assembleia 

Municipal (Presidente da Assembleia Municipal, 1º Secretário e 2º Secretário); 

A valorização do trabalho dos alunos, na fase final do projeto, será uma visita de estudo, estando 

neste momento a analisar-se o local e respetiva calendarização.  

 

5 – Resultados obtidos – Desafios demográficos do Concelho de Marvão 

5.1 – Principais problemáticas / causas identificadas  

Após debate com os alunos sobre os resultados dos censos, que expressam a redução da 

população ao longo dos anos e o envelhecimento da mesma, foram analisas as causas deste 

problema, tendo os alunos identificado os seguistes aspetos:   

➢ Falta de emprego; 

➢ Falta de serviços/comércio; 

➢ Falta de festividade e exposição temporárias; 

➢ Falta de espaços de lazer; 

➢ Falta de infraestruturas de saúde; 

➢ Qualidade dos empregos; 

➢ Falta de locais de convívio; 

➢ Falta de escolas profissionais; 

➢ Não há ensino secundário no concelho; 

➢ Lares com poucas condições/atividades; 

➢ Pouco acesso à cultura (música, dança, canto); 

➢ Poucos transportes (comboio; autocarros, ciclovias); 

➢ Idosos isolados; 

➢ Dificuldade no acesso a habitação. 
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5.2 – Soluções identificadas para suprir as problemáticas  

Após análise das causas e dos problemas que nos colocam um desafio demográfico em Marvão, 

foram analisadas e debatidas possíveis soluções, que seguidamente se apresentam:  

 

Proposta - Aumento demográfico -Marvão  
Aposta nas infraestruturas de saúde 
Melhores condições em Lares de Idosos  
Melhorar a oferta de Habitação 
Apoiar as Bolsas - Ensino Profissional 
Habitação Acessível 
Aumentar os serviços de Interesse Geral 
Posto de atendimento móvel ao cidadão  
Apoiar o Associativismo Desportivo e Juvenil 
Apoio ao Investimento - Criação de Empresas 
Criação de espaços de convívio para jovens 
Eventos - atração de pessoas 
Incentivo à participação desportiva 
Baixar os preços dos terrenos para a Habitação 
Espaços de Lazer 
Melhorar os transportes públicos 
Política de bem-estar animal  
Desenvolvimento do Comercio Local 
Apoio financeiro à natalidade 
Atrair empregos nas áreas da Agricultura e Pecuária 
Inovação das respostas sociais 
Mais espaços destinados à empresas 
Reabilitação Urbana 
Escola de Artes 
Reconstrução do Campo e Golfe 
Programação Cultural 
Desenvolvimento Cultural - Cinema, teatro, espetáculos 
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5.2 – Soluções mais votadas pelos alunos para apresentar à Assembleia Municipal de Marvão 

Com base nas várias propostas / levantamento de necessidades, para o combate ao problema 

demográfico do concelho de Marvão, os alunos pontuaram as propostas, priorizando-as no seu nível 

de relevância.  

 

 

Posteriormente, a propostas mais pontuadas, foram votadas por todos os alunos na última sessão 

da Assembleia Municipal Jovem, num verdadeiro espírito democrático.  

As propostas mais votadas, que se apresentam para análise e debate na Assembleia Municipal de 

Marvão, foram as seguintes: 

Proposta Descrição 

 

 

1 - Apostar nas infraestruturas de 

saúde 

 

✓ Mais valências na área da saúde; 

✓ Mais equipamentos e material; 

✓ Postos de saúde próximos da população; 

✓ Novas instalações de saúde e mais amplas; 

✓ Mais profissionais de saúde (médicos …). 

 

2 - Melhores condições em Lares 

de Idosos  

 

✓ Dinamização de atividades para seniores; 

✓ Mais recursos humanos qualificados na área social; 

✓ Acessibilidade económica e adequação do preço 

qualidade; 

✓ Modernização das infraestruturas de apoio à 3ª idade 

(tecnologias e equipamentos). 

 

3 - Melhorar a oferta de Habitação 

 

✓ Baixar os preços dos terrenos para habitação; 

✓ Criação de habitação e zonas atrativas(natureza); 

✓ Privilegiar habitação em zonas com vista históricas; 

✓ Novas habitações e reabilitação das existentes; 

✓ Apoio financeiro para a habitação, 
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4 - Posto de atendimento móvel ao 

cidadão  

 

✓ Acesso aos idosos e população isolada; 

✓ Fornecimento de bens essenciais; 

✓ Apoio ao nível da saúde; 

✓ Apoio digital para serviços; 

5 - Apoiar o Associativismo 

Desportivo e Juvenil 

 

✓ Criação de um ginásio; 

✓ Desporto para todas as faixas etárias; 

✓ Várias modalidades desportivas; 

✓ Equipamento desportivo para competição; 

✓ Abertura das instalações desportivas para a prática 

comunitária; 

✓ Dar a conhecer as associações de jovens; 

✓ Dinamização das associações desportivas. 

6 - Apoio ao Investimento - 

Criação de Empresas 

✓ Criação de mais empresas; 

✓ Desenvolvimento do comércio; 

✓ Desenvolvimento da agricultura; 

✓ Desenvolvimento da pecuária; 

✓ Apoio financeiro para a criação de empresas; 

✓ Reabilitação de edifícios para criação de novas empresas; 

✓ Criar empresas nas áreas da: têxtil, agrícola, 

equipamentos agrícolas, construção civil, lazer e 

animação turística.  

 

 

  


