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Âmbito 
 

O presente documento espelha aquilo que são as propostas da 

Juventude Social Democrata do Barreiro a apresentar ao Partido 

Social Democrata do Barreiro, com o intuito de serem incluídas no 

Programa Eleitoral da candidatura às Eleições Autárquicas de dia 1 

de Outubro de 2017. 

A JSD, enquanto juventude partidária ligada ao PSD, dispõe da 

autonomia estatutária que possibilita uma maior ligação à juventude 

barreirense e que justifica a apresentação de ideias, medidas e 

propostas de elaboração própria, que visam dar mais força e futuro 

aos jovens barreirenses para os próximos 4 anos. 

Assim sendo, este documento incorpora um conjunto de medidas e 

propostas sobre as mais variadas áreas de atuação de uma Câmara 

Municipal, encontrando-se as mesmas divididas por temática e devendo 

ser entendidas enquanto conjunto. 

A juventude barreirense merece um tratamento especial que assegure 

o seu presente e que lhe ofereça motivos para que o seu futuro passe 

também pela nossa cidade e, por isso, a JSD não se demite das suas 

funções e pretende, através deste documento, dar voz aos jovens do 

nosso Concelho. 

Posto isto, fica este documento sujeito ao escrutínio público e as suas 

propostas inseridas no Programa Eleitoral do movimento Dar Futuro ao 

Barreiro. 

Por um Barreiro Jovem! 

 

 

 

 



 

 

Objetivos 
 

O Programa Eleitoral da Juventude, enquanto documento que contém 

propostas políticas para a camada mais jovem da sociedade 

barreirense, tem por base um conjunto de objetivos enumerados de 

seguida: 

• Tornar o Barreiro numa cidade mais jovem; 

• Atrair jovens e jovens casais para o Barreiro; 

• Promover as atividades tipicamente ligadas à juventude; 

• Oferecer condições para a fixação de jovens; 

• Desenvolver os espaços verdes; 

• Restruturar as infraestruturas desportivas municipais; 

• Promover a segurança e o sentimento de segurança; 

• Transformar o Barreiro numa cidade mais amiga do ambiente; 

• Desenvolver e aprofundar a oferta cultural da cidade; 

• Melhorar os espaços de apoio ao estudo; 

• Premiar o mérito escolar; 

• Apoiar os jovens mais desfavorecidos na continuação dos 

estudos; 

• Contribuir para a dinamização da Escola Superior de Tecnologia 

do Barreiro; 

• Melhorar a oferta de transportes públicos no Concelho; 

• Promover o apoio à criação de emprego e ao enriquecimento 

curricular; 

• Patrocinar a aproximação dos órgãos autárquicos aos jovens; 

• Possibilitar a participação ativa na gestão do município; 

• Contribuir para o desenvolvimento territorial; 

• Promover e dinamizar o turismo; 

Por um Barreiro Jovem! 

 



 

 

Cultura 
 

• Dinamização do Mercado 1º de Maio: Recuperar a 

praça central do mercado de forma a possibilitar a 

criação de pequenos quiosques de tapas e cocktails, que 

funcionem no período noturno e com produtos 

existentes no mercado, permitindo assim a manutenção 

das bancas tradicionais em período laboral e fomentar o 

hábito de ir ao mercado de uma forma moderna, urbana, 

cosmopolita e em linha com as principais cidades 

nacionais e internacionais. Esta dinamização noturna, ao 

criar o hábito de ida ao mercado, contribui para que esse 

hábito seja também transposto para o consumo aliado a 

uma vertente cultural com a possibilidade de concertos 

de música instrumental e ambiente; 

 

• Dinamização do Auditório Municipal Augusto Cabrita: 

Atrair para o auditório um maior número de concertos e 

espetáculos de todas as artes de palco, permitindo uma 

maior oferta cultural para os barreirenses e evitando, em 

certa medida, o centralismo de Lisboa; 

 

• Barreiro Outjazz: Dinamizar, durante o mês de Julho, 

vários concertos em espaços públicos como a Avenida 

da Praia, o Parque Catarina Eufémia, a Mata da Machada, 

o Mausoléu de Alfredo da Silva, o Parque da Cidade, a 

Praia de Alburrica, a Antiga Estação Ferroviária e o Polis;  



 

 

Desporto 
 

• Recuperação dos polidesportivos: Recuperação dos 

espaços públicos destinados à prática de desportos 

coletivos, com a colocação de balizas (onde estas foram 

retiradas), a recuperação do gradeamento, a restituição 

das redes das tabelas de Basquetebol e a recuperação 

do piso. Honrar o passado desportivo do Barreiro é 

apostar na prática de desporto não federado enquanto 

o primeiro contacto dos jovens com as atividades 

desportivas; 

 

• Requalificar o descampado da Quinta dos 

Fidalguinhos:  

 

• No descampado junto à via rápida, propõe-se 

a instalação de um equipamento de Street 

Workout dando condições às dezenas de 

jovens que adotaram recentemente esta 

prática desportiva enquanto modo de vida; 

• Recuperar o piso das pistas de corrida 

existentes naquele descampado e plantar 

relva no espaço envolvente às pistas; 

• Instalar aparelhos de manutenção física 

(barras de elevação, pranchas para 

abdominais, etc.); 

• Instalar bebedouros no espaço envolvente; 



 

 

• Machada Trail Run: Dinamização de uma corrida anual 

de trail (running em terrenos acidentados) na Mata da 

Machada, atraindo pessoas de fora ao concelho do 

Barreiro e dinamizando a Mata da Machada enquanto 

espaço de excelência para a prática desportiva. A 

realização deste evento aliada à atração de atletas 

conceituados terá impacto no conhecimento geral em 

relação à Mata; 

 

• Campeonato de Remo no Rio Coina: Organização de 

uma competição anual de remo no rio, aproveitando a 

história e o presente do Barreiro enquanto potência 

nacional na modalidade e divulgar, em simultâneo, o Rio 

Coina enquanto património natural ainda desconhecido 

pela maioria dos habitantes do Concelho; 

 

• Ciclovia na Estrada Nacional 10: A prática de ciclismo 

e a utilização do troço que liga o Barreiro a Coina por 

dezenas de ciclistas que se dirigem à Serra da Arrábida 

justifica a construção de uma faixa ciclável que garanta 

a segurança dos mesmos, bem como que permite a 

redução do embaraço no trânsito provocado pela 

dimensão dos grupos organizados de ciclismo; 

 

 

 



 

 

Educação 
 

• Workshops de formação cívica: O afastamento dos 

jovens dos assuntos cívicos e da comunidade é uma 

realidade da qual não nos podemos alhear. Acreditamos 

que a criação de workshops dados quer por 

personalidades do nosso concelho como de potenciais 

convidados aumentaria a consciencialização dos nossos 

jovens desde cedo. A nossa missão enquanto membros 

de uma sociedade democrática é ensinar os nossos 

jovens a relacionarem-se com as instituições que os 

representam, dando-lhes conhecimento de qual o seu 

funcionamento. 

 

• Espaço J: um espaço destinado ao estudo deverá ser 

adaptado aos seus utilizadores, neste caso jovens, que o 

frequentam. Estando durante a semana nas aulas, o fim-

de-semana é o momento privilegiado para o estudo e a 

nossa proposta passa pelo alargamento do seu horário 

de funcionamento durante estes dias (neste momento 

encontra-se encerrado ao Domingo). Uma internet com 

problemas é um entrave a qualquer estudante do século 

XXI visto que as próprias instituições de ensino colocam 

conteúdos destinados ao estudo em plataformas online, 

por isso é no nosso entender essencial que exista wi-fi 

suficientemente estável para todos os utilizadores. Em 

época de exames o espaço J alarga o seu horário de  



 

 

funcionamento até às 04h00. Estando todos os 

estabelecimentos comerciais encerrados a esta hora é 

imperativo que exista no Espaço J uma máquina que 

funcione com “snacks” e bebidas. Por último é no nosso 

entender essencial que exista um acordo entre a CMB e 

a chancela do estacionamento do mercado para que os 

utilizadores possam usufruir deste estacionamento a um 

custo reduzido. Os TCB têm a sua ultima carreira à 1h30 

da manhã (tendo um percurso limitado) e, por isso, os 

jovens que pretendem ficar a estudar até mais tarde não 

têm a oportunidade de o fazer se não levarem o seu 

próprio veiculo. Sendo o estacionamento no centro do 

Barreiro bastante reduzido faz todo o sentido que os 

jovens do nosso concelho possam usufruir deste serviço.  

 

• Bolsas de Mérito: A atribuição de uma bolsa de mérito 

para o melhor aluno (com dificuldades económicas) em 

cada uma das escolas secundárias do concelho, para uso 

exclusivo no pagamento de propinas do primeiro ano de 

universidade, é uma medida que no nosso entender é 

uma forma de premiar o desempenho escolar de quem 

se esforçou durante os três anos do ensino secundário. 

Conhecendo os custos associados ao ingresso do ensino 

superior e sabendo, igualmente, que inúmeras famílias 

não têm a possibilidade de suportar esses custos é nosso  

 



 

 

dever, dentro das possibilidades existentes, 

recompensar os melhores pelo seu resultado. 

 

• Gabinete de Apoio à Candidatura à Bolsa: na 

sequência do ponto anterior propomos a criação de um 

gabinete de apoio de modo a auxiliar os finalistas do 12º 

ano a candidatarem-se às bolsas de ação social 

disponibilizadas pela DGES. Sendo um processo moroso 

e com inúmeros campos de preenchimento acreditamos 

que os jovens assim como as suas famílias poderiam 

beneficiar com apoio deste gabinete. 

 

• Dinamização do Politécnico: a Escola Superior de 

Tecnologia do Barreiro encontra-se num estado claro de 

subaproveitamento das instalações de que dispões, bem 

como de todo o potencial que tem para vira a ser o 

centro de desenvolvimento do Concelho e das cidades 

vizinhas.  

Não sendo uma área de responsabilidade direta da 

Câmara Municipal, esta não pode ficar imóvel a assistira 

ao declínio de uma infraestrutura de excelência. Propõe-

se, então, um maior papel da autarquia na divulgação da 

EST Barreiro e na promoção da sua oferta curricular 

junto das Escolas Secundárias e Profissionais do Barreiro 

e Concelhos vizinhos. 

 



 

 

Propõe-se, também, a defesa junto da tutela de uma 

maior descentralização de competências para as 

autarquias locais e para as direções das Universidades e 

Politécnicos, para que estes passem a ter poder de 

decisão ao nível da oferta curricular, tendo por finalidade 

a reestruturação desta mesma oferta e a sua 

aproximação às exigências do mercado de trabalho do 

Distrito de Setúbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Emprego 
 

• Concorrer ao PEPAL: de forma a contratar, em regime 

de estágio, recém-licenciados para a CMB e possibilitar, 

aos jovens que assim pretendam, o enriquecimento 

curricular na vertente profissional; 

 

• Programa de estágios curriculares: Ligação entre o 

município e as IPSS’s na dinamização de estágios 

curriculares para alunos de cursos profissionais das 

escolas do Concelho, suprindo a necessidade dos 

estudantes em realizar estágio para a conclusão do 

curso e as necessidades das IPSS’s ao nível do pessoal, 

sem encargos para estas; 

 

• Estágios de Verão: Parceria com empresas locais para 

dinamização de estágios de verão para jovens 

barreirenses recém-licenciados ou que tenham 

concluído com sucesso o 12º ano de escolaridade; 

 

• Bolsa de Empreendedorismo: criação de uma bolsa 

anual, mediante concurso, que se traduzisse em 

investimento na ideia vencedora, que teria 

obrigatoriamente de promover o crescimento 

económico local; 

 

 



 

 

• App Barreiro Emprego: divulgação das propostas de 

emprego no Barreiro; publicitação das empresas do 

Barreiro a título gratuito para as mesmas; possibilidade 

de destaque na APP em caso de contratação de jovens 

com menos de 30 anos (durante um certo período de 

tempo); possibilidade das empresas pagarem uma tarifa 

mensal para a obtenção um separador próprio onde 

pudessem divulgar as suas promoções, produtos, 

serviços e eventos; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Higiene Urbana 
 

• Instalação de Cinzeiros Públicos: as beatas espalhadas 

pela cidade assim como na praia do Barreiro são uma 

realidade. Com isto, de modo a contribuir para um 

Barreiro limpo, a nossa proposta debruça-se sobre a 

criação de cinzeiros em zonas de divertimento noturno, 

jardins, paragens de autocarro, assim como na praia. 

Sabendo que estes são os locais onde a acumulação 

destas beatas é maior, acreditamos que esta 

implementação sensibilizaria os fumadores utilizar estes 

cinzeiros e a não atirar para o chão.  

 

• Substituição das “árvores do algodão”: A invasão dos 

estabelecimentos comerciais e habitações pelos pólenes 

deste tipo de árvores torna necessária uma intervenção. 

A sua acumulação nas ruas e que, consequentemente, 

invadem os estabelecimentos comerciais é uma 

realidade. Assim, a nossa proposta incide sobre a 

substituição destas árvores por espécies com menor 

impacto na vida dos comerciantes e moradores. 

 

• Casas de Banho Caninas: construção de locais 

cercados em zonas com alta presença canina habitual 

(descampado da Quinta dos Fidalguinhos, zona da Polis, 

etc.), de forma a minimizar a sujidade nos espaços 

públicos; 



 

 

Espaços Públicos 
 

• Criação de uma aplicação de Georreferenciação: A 

proliferação de aplicações que permitem ao cidadão 

uma ligação direta aos serviços do município (tipo 

GeoEstrela e a alternativa existente na Junta de 

Freguesia de Santo António, em Lisboa) para a 

divulgação de situações que merecem intervenção é 

uma realidade em claro crescimento. Para o Barreiro, 

propõe-se a criação de uma aplicação ao nível do 

Concelho onde os habitantes possam inscrever-se e 

enviar fotografias com a identificação do problema a 

resolver e do local onde se encontra esse mesmo 

problema. Tal aplicação estimula a proximidade entre 

eleitores e eleitos e, sendo as denúncias publicadas e 

tornadas acessíveis a todos, promove a rápida atuação 

dos serviços, sob pena de a população notar a inércia e 

mostrar publicamente o seu descontentamento; 

 

• Substituição da iluminação pública por lâmpadas 

LED; 

 

• Reforço da iluminação: o reforço da iluminação nos 

espaços abaixo enumerados permitirá um maior 

sentimento de segurança e dará mais vida ao Barreiro, 

que se transforma numa cidade fantasma durante a 

noite. Propõe-se o reforço da iluminação no Barreiro  



 

 

 

Velho, no Parque Catarina Eufémia, no Parque da 

Cidade, na Mata da Quinta dos Fidalguinhos, nas 

pontes pedonais existentes, na Avenida da Praia, etc. 

 

• Wi-Fi Público e gratuito: Acompanhando a tendência 

nacional e permitindo uma maior interatividade entre as 

pessoas e entre estas e o município, propõe-se a 

instalação de Wi-Fi público nos parques, na Avenida da 

Praia, na Mata da Machada, etc. 

 

• Recuperação do Parque Catarina Eufémia: Aumento 

da iluminação e substituição da existente por luzes 

LED; Limpeza e recuperação dos espaços verdes do 

parque; substituição do parque infantil; dinamização 

do espaço da ilha para atividade comercial na área da 

restauração, mediante diminuição do custo de aluguer 

e promoção junto de investidores; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transportes 
 

• Alteração das carreiras dos TCB: a reorganização dos 

trajetos dos Transportes Coletivos do Barreiro, que 

serve agora também o concelho da Moita, prejudicou a 

comunidade barreirense. Nas horas de ponta é quase 

impossível um morador da Quinta dos Fidalguinhos, por 

exemplo, conseguir apanhar o primeiro autocarro que 

chega à sua paragem visto que o mesmo já se encontra 

cheio com os utentes que chegam da Moita. A zona da 

Penalva ou de Coina está fracamente mal abastecida no 

que toca a carreiras sendo apenas duas que garantem 

este trajeto, e com horários bastante reduzidos (muitos 

deles terminam às 20h00 ao fim-de-semana). No nosso 

entender deverá existir um reordenamento tanto na 

distribuição de carreiras por zonas assim como nos 

horários que deverão ser igualitários e de qualidade.  

 

• Bicicletas TCB: a criação de postos com bicicletas foi 

uma boa iniciativa, seja por uma questão ambiental seja 

por uma questão de incentivo à prática de desporto 

físico. No entanto acreditamos que deverão existir mais 

postos de recolha e depósito em outros locais da cidade, 

com especial enfoque na criação de um posto com 

bicicletas no terminal dos barcos de modo a permitir que 

as pessoas que nos vêm visitar possam usufruir das 

mesmas para conhecer a cidade. 



 

 

• Wi-Fi nas paragens de autocarros: existindo já a uma 

aplicação móvel, criada pela CMB, com os tempos de 

espera e dos trajetos dos TCB é necessário que exista 

uma rede wi-fi gratuita para a consulta dos mesmos. 

 

• Gratuitidade dos Transportes Coletivos do Barreiro 

para crianças até aos 10 anos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Turismo 
 

• Divulgação dos Museus do Concelho: tendo sido o 

Barreiro um pólo conhecido pelas industriais que 

albergava, como a CUF, é importante que os turistas ao 

visitarem o nosso concelho possam conhecer aquelas 

que são as nossas raízes e aquela que foi a nossa história.  

 

• Aluguer dos barcos da CMB: tendo sido feito um 

investimento público para a aquisição de dois barcos, o 

Varino Pestarola e da Muleta, é necessário que exista 

uma rentabilização desse mesmo investimento. 

Propomos que sejam utilizados para eventos privados 

com possibilidade de catering (empresas, escolas, festas 

de aniversário, etc) 

 

• Turismo de Natureza: Sendo a Mata da Machada um 

local privilegiado do nosso concelho, com capacidade 

para atrair inúmeros turistas, nacionais e internacionais, 

é importante a dinamização de um espaço de dormidas 

na Mata da Machada (espécie dos bungalows). Estando 

este tipo de turismo em ascensão é nosso dever 

aproveitá-lo sendo os lucros reinvestidos na 

manutenção da Mata da Machada. 

 

 

 



 

 

Considerações Finais  
 

A JSD Barreiro contribui de forma inegável para a discussão em torno 

das políticas de juventude no Concelho do Barreiro, trabalhando de 

forma constante para a melhoria das condições de vida dos jovens 

barreirenses. 

As propostas elencadas neste Programa Eleitoral da Juventude são 

resultado de ampla discussão no seio da estrutura e encontram-se em 

consonância com as principais preocupações demonstradas pelos 

jovens barreirenses num questionário online dinamizado pela JSD 

Barreiro. 

Desta forma, a JSD Barreiro engloba as propostas que recebeu por 

parte de centenas de jovens barreirenses, desenvolvendo-as e aliando 

estas a propostas originais decorrentes da atividade política constante 

junto da população jovem. 

A JSD Barreiro compromete-se, através dos seus autarcas e dirigentes, 

a lutar pela implementação destas propostas e a acompanhar a 

aplicação das mesmas ao longo de todo o mandato autárquico de 2017 

a 2021. 

Por um Barreiro Jovem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


