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A Câmara Municipal de Oeiras tem, em geral, uma excelente equipa de
funcionários. Também assim na área da Juventude. Com essa equipa, foi
possível, em menos de três anos, desenvolver um conjunto alargado de
medidas e concretizá-las, desde a criação de normas de apoio às
organizações juvenis e sua aplicação, do alargamento dos programas
ocupacionais, da atribuição de espaços a organizações juvenis, de melhoria
das condições de acesso, dos equipamentos e serviços do centros de
juventude de Oeiras, até à situação mais gratificante: a criação de dois

novos centros de juventude municipais, um em Linda-a-Velha e outro em
Algés, assim como a criação de parcerias com diversas associações cívicas
e juvenis do Concelho de Oeiras (Alto da Loba, em Paço de Arcos, Quinta da
Politeira, Moinho das Rolas, Bairro dos Navegadores, Bairro da Outurela,
Cruz Quebrada), para divulgação e prestação de serviços, que permitiu criar
aquilo a que chamei Rede Juventude. Tudo isto foi possível graças à decisão
política da Presidente da Câmara, Teresa Pais Zambujo e do apoio e
colaboração dos meus colegas vereadores.

Pelouro da Juventude


Reestruturação das funções de apresentação do Plano na área da
Juventude, reordenação dos objectivos e promoção da elaboração de
documentos caracterizadores (o primeiro, sobre jovens estudantes, foi
apresentado em Março de 2005);



Criação das Normas de Apoio às Associações Juvenis, do Registo das
Associações Juvenis e das Normas de Utilização dos Espaços Municipais
para Jovens;



Criação do conceito de, uma estrutura articulada que agrega espaços de
juventude municipais, espaços geridos em parceria e espaços de outras
entidades, cumprindo objectivos protocolados. Foram criados os espaços do
Alto da Loba, em Paço de Arcos (bairro municipal, gestão em parceria, em
2004) e, durante 2005, foram criados espaços de juventude em Linda–a–
Velha, Algés (espaços municipais), Quinta da Politeira, Moinho das Rolas,
Bairro dos Navegadores, Bairro da Outurela (espaços municipais, gestão em
parceria), Cruz Quebrada (parceria), estando prevista para 2006 a abertura
(em parceria) de um espaço de juventude em Vila Fria.



A Rede Juventude foi a primeira Rede deste género a ser criada a nível
nacional;



Foi efectuada a requalificação do espaço interior e exterior do Centro de
Juventude de Oeiras, com criação de espaço de estudo, espaço desportivo,

espaço radical, zona de apoio de

restauração para espaço de estudo;



Criação dos cursos de formação para dirigentes associativos;



Criação dos programas de intercâmbio juvenil a nível nacional com
municípios geminados e continuação dos intercâmbios com municípios
geminados em África;



Criação do prémio “Jovens de Oeiras”, para a promoção do reconhecimento
público nas áreas do associativismo juvenil e voluntariado jovem;



Aumento, em dois meses por ano, do período de cobertura dos programas
ocupacionais em tempo de férias;



Promoção da integração de jovens em risco nos programas de temposlivres;



Redefinição do conceito da Semana da Juventude (tornando–a num evento
integrado em ligação com iniciativas associativas deslocalizadas e criando a
alternância de apresentação do foco central entre Algés e Oeiras), no âmbito
da qual foram criados o Festival Reggae Oeiras, o Festival de Rock de
Linda–a–Velha, o Festival de Curtas–Metragens de Oeiras e o concurso de
Lomografia de Oeiras;



Redefinição do programa e regulamento do concurso “Oeiras Arte Jovem”,
criação do Festival Sonda Música (2004; 2ª edição, em 2005) continuação
do Festival HipHop e do Encontro de Tunas;



Redefinição da imagem e comunicação da área da Juventude.
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