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Nota Introdutória
Torres Vedras.
A nossa Casa.
A nossa Terra.
Os nossos jovens.
Os jovens da nossa Terra.
O primeiro passo para a redação do presente manifesto foi o de analisar o que já havia
sido feito em prol dos jovens.
Percorremos 40 anos de dedicação e trabalho incansável do Partido Socialista em
Torres Vedras, pautado pela proximidade aos torrienses e pelo amor ao nosso concelho.
Rapidamente percebemos que este seria por um lado um exercício de responsabilidade,
de honra deste legado de trabalho por tantos homens e mulheres, por outro, e
sobretudo, um exercício de criatividade, pois tanto já foi feito em prol dos jovens da
nossa Terra.
Foi à luz destes princípios, que nos debruçámos sobre os desafios da atualidade dos
nossos jovens e do nosso concelho, tendo sempre em mente que este é o nosso Tempo
de Agir para criação de uma sociedade mais livre, igual, justa e sustentável. Se é tempo
de Impacto Jovem em temáticas fulcrais para o desenvolvimento da nossa sociedade,
é também tempo do poder autárquico chamar a si a resolução de temas essenciais para
a estabilidade e emancipação dos nossos jovens.
Assim,
Pela nossa Terra.
Pelos nossos Jovens.
101 ideias para a nossa Terra.
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Ambiente e Mobilidade
1. Extensão da rede das “Agostinhas” a todo o
concelho;
2. Criação de app das “Agostinhas”, com
possibilidade de registo, renovação e
pagamento,
permitindo
a
desburocratização, uma solução mais amiga
do ambiente e atrativa;
3. Desenvolvimento do programa “Agostinhas
mini”:
alargamento
do
programa
“Agostinhas”
para
crianças
e
disponibilização desses equipamentos nos
parques verdes da cidade.
4. Inclusão de trotinetes elétricas no programa
“Agostinhas;
5. Gratuitidade do serviço de “Recolha de Monstros”, um sábado por mês;
6. Investimento nas acessibilidades aos equipamentos públicos, nomeadamente sedes
de Junta de Freguesia e outros serviços;
7. Alargar o programa “Eu vou a pé para a escola” a todo o concelho;
8. Gratuitidade de TUT para todos os jovens até aos 30 anos;
9. Instalação de meios de produção de energia renovável em equipamentos
municipais;
10. Criação da “Parquecam”, rede de emissão de video em direto das áreas de
estacionamento públicos municipais descobertos;
11. Criação de programa de hortas comunitárias a implementar em todo o concelho;
12. Construção de ligações pedonais das localidades às sedes de Freguesia
impulsionando a mobilidade suave no território;
13. Desburocratização do serviço de “Recolha de monstros”, possibilitando o
pagamento e requerimento via online;
14. Criação da campanha “O monstro paga”: a entrega de monstros domésticos nos
pontos de recolha sinalizados permite a conversão do peso do equipamento em
moeda local a ser utilizada no comércio local (assente no racional de 5 kg = 1€) ou
voucher para uso em equipamentos ou eventos promovidos pela autarquia;
15. Instalação de depósitos para a recolha de pilhas usadas;
16. Criação de pontos de depósito para pequenos eletrodomésticos;
17. Rampa de acesso ao mar para cidadãos com mobilidade reduzida.
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Infraestruturas e Urbanismo
18. Lançamento de um concurso para o desenvolvimento de mobiliário urbano a ser
implantado nos espaços públicos do concelho, direcionado para estudantes de
design locais;
19. Construção de um parque de estacionamento subterrâneo na localização do antigo
terminal rodoviário;
20. Eletrificação das zonas de estacionamento do Parque da Expotorres;
21. Eletrificação da zona de estacionamento da saída sul da cidade;
22. Criação de parques para caravanas na zona litoral do concelho;
23. Regeneração da Praça de Santiago, criando uma praça urbana com mobiliário
apelativo, zonas de lazer e de sombra, mantendo o espaço amplo pronto a servir
uma multiplicidade de eventos.
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Habitação
24. “Programa de Habitação Jovem”, com várias vertentes:
i.
Criação de incentivos aos proprietários de imóveis devolutos com
intenção de requalificação afeta ao arrendamento jovem, p.ex. isenção
de taxas municipais;
ii.
Criação de bolsa de financiamento mensal ao arrendamento jovem
(semelhante ao Porta 65);
iii.
Criação de bolsa de imóveis municipais e privados afetos ao
arrendamento jovem;
25. Criação de um Programa de Rendas Acessíveis para o Centro Histórico e Encosta
de São Vicente;
26. Criação do “Programa Intergeracional para a Habitação”, promovendo a habitação
conjunta de jovens e seniores.
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Educação e Desporto
27. Construção de Salas de Estudo nas localizações das várias escolas básicas e
secundárias do concelho, disponíveis todo o ano letivo em horário laboral, salvo a
de Torres Vedras, cujo funcionamento deverá ser de 24h (pelo menos em épocas
de exames);
28. Criação do Programa de Estágios Curriculares e Profissionais nas empresas locais
e serviços públicos, com o intuito de fomentar a formação para futura renovação dos
quadros técnicos, valorizando a contratação de jovens munícipes;
29. Criação de Programa de Utilização de infraestruturas dos clubes desportivos do
concelho por particulares, dinamizando e gerando receitas para os mesmos,
estabelecendo uma tabela de preços fixa;
30. Criação de uma rede de creches públicas no concelho;
31. Melhoria das condições atribuídas ao desporto adaptado;
32. Requalificação do Ringue da Várzea: melhoria das condições dos balneários e
construção de cobertura retrátil;
33. Criação de um programa de pequenos-almoços nas escolas;
34. Criação da Maratona Solidária: um evento solidário com o objetivo que parte dos
lucros sejam destinados a uma IPSS do concelho.
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Saúde e Desenvolvimento Social
35. Reforço do horário das consultas de psicologia no Espaço Primavera;
36. Criação de serviços de psicologia nas freguesias, que comporte a vertente de apoio
psicológico (consulta) bem como a orientação vocacional escolar e profissional
(complementares à existente pertencente ao plano escolar);
37. Disponibilização de artigos de higiene menstrual gratuitos nas escolas;
38. Criação do “Plano Municipal de Saúde Mental”, promovendo um diagnóstico ao
território e atividades de sensibilização ao longo do ano;
39. Afetação de uma semana dedicada à saúde mental no âmbito do “Mês da Saúde”;
40. Serviço de acompanhamento nutricional, promovido pela autarquia, para
funcionamento descentralizado nas freguesias em articulação com as escolas;
41. Construção de Centros de Noite;
42. Construção de Centro de Acolhimento Temporário;
43. Criação de Plataforma “Torres_Social”: plataforma online com o intuito de catalogar
as necessidades das associações para a concretização de projetos, permitindo que:
i.
em termos financeiros e materiais as empresas, na ótica da sua
responsabilidade social, apoiem a sua implementação;
ii.
em termos de atuação, outras associações possam ajudar;
iii.
se articulem com a ação do Conselho Local de Ação Social (CLAS).
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Autarquia
44. Reformulação do plano de comunicação da Autarquia: a forma como a comunicação
é feita torna-se confusa visto que são tratados uma multiplicidade de temas numa
mesma plataforma e com recurso aos mesmos modelos gráficos (isto é
redirecionamentos para notícia no site), pelo que é indispensável que se criem
modelos comunicacionais para cada uma das áreas em específico e alargando a
presença digital definindo uma estratégia concreta para cada plataforma digital
(facebook, instagram, ...);
45. Disponibilização de apoio jurídico gratuito para os cidadãos em todas as Juntas de
Freguesia;
46. Implementação de uma tarifa social da água para as associações;
47. Abertura dos espaços de atendimento municipais um dia por semana em horário
alargado;
48. Revisão do Regulamento de horários dos estabelecimentos comerciais,
estabelecendo a diferença entre cafés e bares;
49. Criação do “Balcão de Apoio ao Associativismo” junto da Promotorres: mecanismo
de aconselhamento e acompanhamento a licenciamento e organização de eventos;
50. Criação de um Balcão de Apoio às entidades sociais para formações e candidaturas
a fundos e apoios;
51. Criação de um Balcão de Apoio dedicado à digitalização dos pequenos e médios
negócios a implementar nos Paços do Concelho;
52. Criação de plataforma digital que comungue rotas de interesse do concelho,
relevando diversos locais tais como negócios, monumentos, restaurantes, parques,
entre outros;
53. Reestruturação do plano de comunicação da marca “Torres Vedras”, apostando na
sua divulgação digital e física;
54. Criação do “Selo de Origem Torres Vedras” para produtos locais;
55. Implementação de postos Wi-Fi públicos em todas as freguesias;
56. Promoção da utilização da app “AlertaTVedras”, tendo em vista o aumento de
utilizadores;

Eventos Municipais
57. Reestruturação do Programa “Onda de Verão” incluindo uma componente de
atividades coletivas de lazer e ações especificamente direcionadas para os jovens
nos espaços envolventes à praia;
58. Reformulação da “Feira Rural”: criação de listagem de produtos permitidos para
venda e criação de serviço educativo relacionado com atividades do campo;
59. Criação da “Feira do Destralha” promovendo a economia circular;
60. Reinstituição da “Festa da Juventude”, a realizar na praia da Foz do Sizandro;
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Cultura
61. Estudo projetual de uma nova relocalização para a Biblioteca Municipal;
62. Reestruturação da Direção do Museu de Torres Vedras: uma direção centralizada
no Museu Municipal e uma coordenação autónoma em cada centro de interpretação
e equipamento cultural (à semelhança do que acontece com o Museu de Lisboa);
63. Desenvolvimento de uma rede de residências artísticas através de mais
infraestruturas e programas de apoio;
64. Criação de um programa de curadoria cultural para o espaço público em
colaboração com as associações culturais do concelho;
65. Mapeamento e divulgação de uma bolsa de artistas locais;
66. Criação do Conselho Municipal da Cultura;
67. Criação de um serviço educativo sobre a história e tradição locais, alicerçado nos
equipamentos culturais da cidade, incentivando as novas gerações a debruçar-se
sobre estas temáticas;
68. Relançamento do Concurso de Ilustração do Carnaval de Torres;
69. Extensão do programa “Noites do Parque” ao longo do ano nos parques verdes do
concelho;
70. Criação de um serviço educativo no “Festival Novas Invasões”;
71. Criação de um serviço educativo no Teatro-Cine, aproveitando a “Temporada
d’Arcos” e o “Festival Internacional do Acordeão”, para maior conhecimento de
música contemplando oficinas musicais e visitas guiadas a locais culturais de relevo;
72. Lançamento das Comemorações do Centenário do Carnaval de Torres 1923-2023,
com nomeação da Comissão Executiva e da Comissão de Honra;
73. Criação de uma noite mensal de programação no Museu, Centros de Interpretação
e outros equipamentos com espetáculos performativos e musicais;
74. Criação da “RAC - Rede Arqueológica da Cidade de Torres Vedras”, colocando os
achados arqueológicos em exposição no local em que foram encontrados;
75. Criação do “Programa CulturaMov” com vista à descentralização de oferta cultural a
todo o concelho, em particular as aldeias, com exposições itinerantes, espetáculos
de teatro, dança, música e cinema;
76. Criação da “Rede de Cultura Popular de Torres Vedras”: promoção da relação entre
as Associações Recreativas, Sociedades Filarmónicas e Ranchos Folclóricos do
concelho, impulsionando a sinergia entre as mesmas, gerando a partilha de espaços
e a criação de oferta cultural conjunta, incentivando e apoiando a criação de núcleos
museológicos e/ou interpretativos como são exemplo o Centro de Interpretação do
Teatro das Carreiras e o Museu Etnográfico de Campelos;
77. Expansão do sistema de requisição dos livros da Biblioteca Municipal, possibilitando
que os mesmos possam ser requisitados nas juntas de freguesia, contando com um
serviço de estafeta para a recolha;
78. Reinstituição da atividade “Oeste Jovem”, em parceria com a OesteCIM;
79. Aplicação da gratuitidade num dia por semana nos museus municipais a incluir no
cartão jovem municipal;
80. Construção de um Centro de Congressos e Sala de Espetáculos para acolhimento
de grandes eventos e concertos;
81. Construção do Museu da Cidade: centro nevrálgico da museologia, história e
tradição local que contemple um centro de documentação, tornando o atual museu
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em Museu Arqueológico Leonel Trindade vocacionando o mesmo para os achados
arqueológicos e a investigação do Castro do Zambujal realizado pelo arqueólogo;
82. Construção de um novo “Centro de Interpretação das Linhas de Torres”: relançar o
debate acerca do projeto, encarando-o como um pólo agregador dos Centros de
Interpretação existentes e do património histórico referente às Linhas de Torres,
impulsionando a oferta turística relacionada com o tema;
83. Promoção de concursos temáticos:
i.
Concurso de decoração de montras de Natal no comércio local
ii.
Concurso de decoração de varandas pelo Carnaval;
84. Dinamização da Praça Dr. Alberto Manuel Avelino, fomentando-a como espaço
expositivo.
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Política de Juventude
85. Pacotes de turismo jovem agregadores de oportunidades nas unidades hoteleiras,
com descontos em restaurantes e promoções em atividades culturais, desportivas e
de lazer;
86. Implementação de oferta formativa no Espaço Primavera sobre temáticas
importantes à emancipação jovem, tais como preenchimento do IRS, inscrição no
IEFP, processo de compra de casa e/ou empréstimos à habitação, entre outros;
87. Construção de espaço de coworking para jovens empreendedores e pessoas em
teletrabalho;

Cidadania e Igualdade
88. Reformulação do Banco de Voluntariado da Câmara Municipal: estruturação de um
modelo de voluntariado assente em 2 categorias “voluntariado pontual” - centrado
em apoio a eventos municipais, de associações locais ou outras situações
específicas - e “voluntariado frequente” - com uma periodicidade pré-estabelecida,
mediante as necessidades definidas pela associação local;
89. Presença de técnico de língua gestual portuguesa nas sessões da AM e das sessões
públicas da CM;
90. Disponibilização de serviço de atendimento na CM, SMAS e Promotorres em língua
gestual portuguesa e acompanhamento de invisuais e devida disponibilização de
documentação braille;
91. Criação do “Orçamento Municipal Jovem” (dotado de 50 mil €), à semelhança do
modelo já existente no “Orçamento Municipal”;
92. Mapeamento público das associações do concelho, contendo fichas de informações
desenvolvidas pelas próprias (principais atividades e contatos);
93. Criação de um selo de boas práticas em matéria de igualdade, renovável
anualmente, para empresas locais com políticas sólidas nesta matéria;
94. Reforço da geminação através da criação de um Programa de Estágios e Serviço
de Voluntariado em rede;
95. Criação da “Plataforma de Transparência”, onde cidadãos podem acompanhar os
projetos e a execução de obras públicas, incluindo os comparticipados por fundos
nacionais e internacionais;
96. Criação do “Pensar a minha aldeia”: concurso de ideias, à imagem do “Pensar a
minha rua”, direcionado à realização de melhoramentos no espaço público das
aldeias do concelho, com a dotação de 50 mil€;
97. Criação do “Contávó”: programa intergeracional com vista à preservação da partilha
de conhecimentos e tradições;
98. Criação do “Teclavô”: Programa intergeracional de combate à infoexclusão a incluir
no catálogo do “Banco de Voluntariado” em que jovens ensinam noções básicas de
TIC a idosos;
99. Nomeação em Assembleia Municipal, através de candidatura aberto a todos os
munícipes, do Provedor do Munícipe (responsável pela defesa e a prossecução dos
direitos, garantias e interesses legítimos) e do Provedor do Animal (responsável pela
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fiscalização e acompanhamento do tratamento e cuidados de animais, reportando
aos Serviços Municipais todas as ocorrências);
100. Construção do Centro Cívico de Santa Cruz;
101. Afirmação do município como uma zona segura para a comunidade LGBTI+.
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