
TU ESCOLHES
TU DECIDES

TU PARTICIPAS, TU DECIDES

É ASSIM QUE VAIS FICAR QUANDO 
 TE TORNARES UM JOVEM MAIS ATIVO

 NA TUA COMUNIDADE

COMUNIDADE



VOTA
VOTA

VOTA

VOTA

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO
TU PARTICIPAS, TU DECIDES



O Município de Oeiras está neste momento a desenvolver uma nova política para a área 
da juventude, assente num conceito de maior proximidade, “Oeiras é Para Ti!”, dividido 
em quatros eixos de intervenção: saúde, diversão, valorização e envolvimento dos 
jovens. Estes eixos de intervenção procuram responder às necessidades que os jovens 
vão tendo ao longo do seu processo de crescimento, seja em contexto escolar, familiar 
ou de comunidade. Para além dos melhores alunos, queremos os jovens mais felizes! 
Jovens que se cuidam, se divertem, se valorizam e, acima de tudo, se envolvem na 
comunidade que os envolve, participando e criando mudança. Os melhores alunos 
criam-se, não só pelas condições das escolas e do aproveitamento escolar, mas também 
pelas vivências que experienciam durante o seu processo de crescimento.

A cidadania e participação ativa dos jovens é uma área na qual  o Município de Oeiras 
se tem debruçado, insistindo na valorização das formas diferenciadas que os jovens de 
hoje têm de se expressar, apresentar e concretizar as suas ideias. Não falamos de jovens 
inativos e que não participam na sociedade, mas sim que enveredam em ações e 
iniciativas pontuais de luta por causas importantes e relevantes para si e para o meio 
que os rodeia. Mas porque vivemos numa democracia, importa alertar e 
consciencializar os jovens para os mecanismos que existem de participação, 
elucidando-os dos diferentes níveis de participação que um cidadão pode ter e 
mostrando-lhes as diferentes formas de governação, os seus prós e contras, 
proporcionando-lhes iniciativas que possibilitem igualmente a passagem por um 
processo de concretização de ações propostas e concretizadas nas suas freguesias de 
residência, conjugando o pensamento e a ação.
 
Neste sentido, desenvolveu o Município um programa de educação para a cidadania e 
a participação cívica – Tu participas, tu decides! – que pretende ir ao encontro destas 
dinâmicas de participação dos jovens no meio que os rodeia, interligando saberes de 
várias disciplinas (como proposto pelas diretivas da Educação no caso da disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento no ensino secundário), desenvolvido numa fase inicial 
nas escolas secundárias do concelho, contemplando  1 turma por escola, para alunos 
do 10º ano ou 11º ano.



Isaltino Morais

O presidente:

Nesta 1ª fase do programa, os jovens das turmas identi�cadas pelas escolas estarão 
envolvidos num processo formativo em sala de aula, com 8 sessões sobre temáticas, como 
por exemplo a Participação: escada da participação, espaços de participação, 
condicionantes à participação; Democracia: participativa, representativa e colaborativa; 
Estrutura autárquica, entre outros, e num pensamento sobre as suas localidades de 
residência e quais as necessidades das mesmas em diversas áreas. 

A 2ª fase passará pela apresentação à comunidade de jovens oeirenses do levantamento das 
necessidades identi�cadas pelos jovens na 1ª fase, cativando depois outros a apresentarem 
soluções para as mesmas ou outras ideias inovadoras para o concelho, dentro de normas 
discutidas e de�nidas pelos jovens e em parceria com as estruturas do poder local vigente.

Na 3ª fase pretende-se que exista a concretização no terreno das ações propostas e 
validadas pelos jovens.

Queremos envolver os jovens em dinâmicas participativas com impacto real na sua 
comunidade, valorizando as suas ideias e aproximando-os dos processos democráticos que 
lhes estão inerentes.
Queremos que os jovens estejam presentes e sejam felizes em Oeiras. 

Oeiras é Para Ti!



-Elege o júri que 
avaliará as 
candidaturas

-Constrói e aprova as 
normas do projeto

- Pensa o teu território e as
   suas necessidades
- Apresenta e discute  as              
 necessidades identificadas

Cidadania, 
    Participação e 
Democracia

1ª FASE (SETEMBRO A
 DEZEMBRO 2019)

Informa-te e questiona o que 
sabes sobre:

ESCUTA ATIVA

PENSAMENTO

 CRITICO

O FUTURO ÉS TU!ENVOLVE-TE E REFLETE!

8 sessões em sala de aula nas
escolas secundárias



2ª FASE (JANEIRO A MARÇO 2020)

Divulga o projeto e
candidaturas

- junta-te aos teus amigos e apresenta as melhores ideias
- se és do júri, valida as candidaturas apresentadas

CRIATIVIDADE

Ideia 1

Ideia 2 Ideia 3

Necessidades do concelho

validação do juri



Campanha eleitoral

Eleições / votações

Resultados Constituição das
Equipas

Tomada de
 posse

VOTA 

VOTA
VOTA

VOTA

VOTA

O futuro és tu! Envolve-te 
e participa!

- mobiliza outros para as tuas ideias
- escolhe e vota …
para não perderes a oportunidade de mudar algo!

- vê os resultados das 5 equipas
   eleitas, uma por comunidade

NEGOCIAÇÃO

- se a tua equipa foi vencedora, 
toma posse



3ª FASE (MARÇO 2020 A MARÇO 2021)

No final vamos todos olhar PARA O 
CAMINHO QUE PERCORRESTE E TUDO O 
QUE APRENDESTE E MUDASTE AO TEU 
REDOR. Um passo de cada vez, com um 
pouco de cada um, chegamos longe. Tu tens 
o poder! Envolve-te!!!

ideias inovadoras 
para o concelho

O futuro és tu! 

Envolve-te e

 concretiza!

Frases a constar ao longo da estrada:
- Implementa as tuas ideias/propostas!

- Experimenta a vida autárquica!
- Apresenta as tuas propostas e as ações já realizadas na tua localidade

- Reúne com os presidentes de junta da tua localidade
- Contacta com os residentes da tua localidade

 
Colocar uns balões de pensamento com as palavras “resolução problemas” e “tomada de decisão”

 
Frase final: O futuro és tu! Envolve-te e concretiza!

 
 

No final colocar uma frase do género: “No final vamos todos olhar PARA O CAMINHO QUE PERCORRESTE E TUDO O QUE APRENDESTE E MUDASTE AO TEU REDOR. Um passo de cada vez, com um pouco de cada um, chegamos longe. Tu tens o poder! Envolve-te!!!”
 

- Implementa as
 tuas ideias/propostas!

- Apresenta as tuas propostas
 e as ações já realizadas

 na tua localidade

Ações, com orçamento e
 sem orçamento

- Contacta com os residentes
 da tua localidade

Tomada de

 decisão

Resolução
 problemas


