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Ordem de Trabalhos
da Reunião:

10h00

Dr. Luís Romão
Director Regional do IPDJ
Bruno António
Director Executivo da ECOS

Data
03 de Outubro, 2012 (4ª feira)
Localização
Delegação Regional do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. em Faro
Horário
Comissões Coordenadoras Locais: 10h00 às 16h00
Direcções e Entidades Regionais: 10h00 às 13h00
Associações Regionais: 10h00 às 18h00

1. Abertura e apresentação da agenda

Engº Macário Correia
Presidente da AMAL
10h20

2. Apresentação das Entidades e
Associações presentes

10h40

3. Apresentação do projecto: “ALGARVE
2020 - uma proposta jovem”
3.1 Contexto, objectivos e actividades
3.2. Estrutura e Metodologia

RELATÓRIO : 1ª Reunião da Comissão Coordenadora Regional ALGARVE 2020

RELATÓRIO : 1ª Reunião da Comissão Coordenadora Regional ALGARVE 2020

Âmbito
1ª Reunião da Comissão Coordenadora Regional do
projecto “ALGARVE 2020 - uma proposta jovem”
com o propósito de receber as considerações dos
diversos parceiros relativamente às várias fases e
actividades do projecto, definir as áreas prioritárias
de intervenção na juventude do Algarve e dar início
à articulação entre um conjunto de parcerias para a
sua eficaz implementação.

3.3. Calendarização

11h30

4. Introdução aos elementos conjuntos
do projecto
5. Grupos de trabalho sobre elementos
conjuntos do projecto:
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5.1. Comissão Coordenadora Regional
e Áreas da Estratégia Regional para a
Juventude no Algarve
5.2. Instrumentos de consulta e
Participação
5.3. Imagem e Comunicação
5.4. 1º Encontro Regional de Juventude

12h30

6. Apresentação e Discussão dos
Resultados

13h00

Almoço

14h15

7. Comissões Coordenadoras Locais:
Funções; Diversificação e adaptação de
abordagens à implementação local

15h15

8. Processos de Consulta & Motivações
e envolvimento dos jovens

15h40

9. Próximos passos

16h00

10. Encerramento da Reunião
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Delegação Regional do IPDJ

Dr. Luís Romão

AMAL Comunidade Intermunicipal do Algarve

Engº Macário Correia

Participantes:
1. Câmara Municipal de Albufeira

Dr. Nuno Lima

2. Câmara Municipal de Alcoutim

Dr. Hugo Miguel Barradas

3. Câmara Municipal de Alcoutim

Dr. Fernando Dias

4. Câmara Municipal de Aljezur

Dr. Paulo Oliveira

5. Câmara Municipal de Castro Marim

Prof. Jorge Neves

6. Câmara Municipal de Faro

Dr.ª Isabel Sousa

7. Câmara Municipal de Faro

Dr. Jorge Candeias

8. Câmara Municipal de Lagos

Dr.ª Sofia Vieira

9. Câmara Municipal de Lagos

Dr.ª Diana Gomes

10. Câmara Municipal de Olhão

Dr. João Evaristo

11. Câmara Municipal de Portimão

Dr.ª Andreia Nóbrega

12. Câmara Municipal de Tavira

Dr. Rui Venâncio

13. Câmara Municipal de Vila do Bispo

Dr.ª Cristina Peres

14. Associação Intermunicipal do Algarve - AMAL / Globalgarve

Dr. Sérgio Inácio

15. Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve

Dr.ª Ana Paula Lopes

16. CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Técnologia – Universidade do Algarve

Dr. Luís Rodrigues

17. Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve

Eng.º Lino Camacho

18. Direcção Regional de Cultura do Algarve

Dr. Rui Parreira

19. Direcção Regional de Economia do Algarve

Eng.º Gilberto Viegas

20. Direcção Regional de Educação do Algarve

Dr.ª Maria da Conceição Rua

21. IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude - Delegação Regional

Dr. Luís Romão

22. IPDJ - Delegação Regional

Dr.ª Sónia Jesus

23. Rede Algarvia de projectos Escolhas

Dr. ª Ana Paula Grifo

24. ADA - Academia de Dança do Algarve

Diogo Gouveia

25. Associação Académica da Universidade do Algarve

Wilson Pires

26. Associação de Dança Cultura e Arte do Algarve

Patrícia Galvão

27. Associação de Dança Cultura e Arte do Algarve

Cláudia Alves

28. Associação de Escoteiros de Portugal - Chefia Regional do Sul

Luís Pereira

29. Associação Jovens em Movimento – Aljezur

Renato Veríssimo

30. Associação Jovens Tavirenses – AJOT

Telmo Pereira

31. Associação Nacional de Jovens Empresários do Algarve - ANJE

Dr. ª Catarina Marques

32. Associação para a Promoção do Potencial Humano

Sérgio Ribeiro

33. Juventude Social Democrata – JSD

Eduardo Almeida

Equipa técnica:
Bruno António

Director-executivo da Cooperativa ECOS

Sofia Martins

Gestora do Projecto

Rui Afonso

Coordenador Pedagógico

Hugo Charrão

Coordenador de Imagem e Comunicação

Natália Estrelo

Cooperante ECOS

Ana Filipa Franco

Colaboradora

Eduardo Simões

Colaborador
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Presenças
Mesa de Abertura:
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• Dar a conhecer de forma
mais pormenorizada e
estruturada o projecto
Algarve2020 e os diversos
elementos, fases e
actividades que o compõem;
• Criar um espaço de
trabalho que permita que
os parceiros se tornem
elementos activos não só na
implementação do projecto,
assim como no seu desenho
e concepção;
• Receber as considerações
e propostas dos parceiros
relativamente aos vários
elementos e actividades do
projecto;
• Dar continuidade ao
estabelecimento das
parcerias necessárias à
eficaz implementação do
projecto Algarve 2020;
• Criar um espaço informal
de diálogo, que leve a
um maior conhecimento
das associações e
entidades entre si e que
estimule a cooperação
e o desenvolvimento de
projectos em prol da
juventude no Algarve.

Resultados
Introdução Geral
O primeiro resultado que gostaríamos de realçar
neste relatório é sem dúvida o interesse e a motivação de todos os actores envolvidos neste projecto.
Onde a presença para um dia completo de trabalho
de representantes de 10 municípios, 5 direcções regionais, 12 associações regionais e locais, e de centros de investigação e de desenvolvimento, o que
fez um total de 29 entidades e associações com
responsabilidades na área da juventude, no mesmo
espaço e dispostas a trabalhar em conjunto em prol
dos jovens, mostra a relevância que a juventude
tem na actualidade e a importância de se realizar
um trabalho numa lógica de cooperação e parceria
entre diversos actores na região.
Durante este dia de trabalho sobre o projecto “Algarve2020 – uma proposta jovem” os representantes da rede de parcerias do projecto, tiveram não só
a possibilidade de rever passo-a-passo a diferentes
fases e actividades prevista no âmbito do projecto,
mas também de elaborar diversas recomendações
como resultados dos grupos de trabalho que tiveram lugar durante o dia.
Como projecto de base participativa, e por isso
sendo construído com base na sugestões e conhecimentos dos diversos parceiros, esta primeira
reunião tornou-se fundamental não só para a construção de um entendimento mais aprofundado do
projecto, mas também para incorporar os diversos
contributos e ideias dos parceiros no próprio desenvolvimento do projecto.
Ao longo do dia tivemos a oportunidade de realizar
um primeiro momento com 4 grupos de trabalho,
com o intuito de receber propostas concretas sobre
o desenvolvimento e implementação de algumas
actividades e estruturas do projecto. Posteriormente houve também oportunidade de se criar
uma discussão mais alargada com o objectivo de
partilhar estratégias para a implementação deste
projecto a nível local (dentro de cada município) e
encontrar formas de motivar os jovens a participar
no projecto.
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Objectivos da Reunião
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Objectivos: Permitir pensar e identificar funções
para a Comissão Coordenadora Regional, que ainda
não tenham sido previamente definidas. Definir as
áreas temáticas onde irá incidir a recolha de propostas para o desenvolvimento do plano estratégico
de juventude para o Algarve.
Comissão Coordenadora Regional / Instrumentos de
Consulta e Participação
Comissão Coordenadora Regional
•
•
•

Propostas:
•
•
•
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Coordenação geral do projecto;
Comunicação entre parceiros;
Introdução/adaptar o projecto a nível geral;

Rotatividade das reuniões (1ª Faro; 2ª Sotavento;
3ª Barlavento);
Rotatividade do Encontro de Juventude do
Algarve;
Importância da Comunicação

Áreas da Estratégia Regional para a Juventude no
Algarve
•
•
•

Participação cívica
Voluntariado
Solidariedade Intergeracional

Grupo de trabalho
Imagem e Comunicação
Objectivos: Pensar em conjunto diferentes formas de comunicar o projecto; Encontrar formas de
cativar os jovens a participar através dos canais de
comunicação; Permitir encontrar novas formas de
comunicar as diferentes fases do projecto e os seus
resultados.
Imagem e Comunicação do projecto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SlideShow – 4 áreas rotativas 4x
(por concelho);
Registo de utilizadores – com a possibilidade de
inserção de conteúdos;
Links para as entidades;
Newsletter com imagens
Facebook, e integração do facebook no site
Rádio RUA
Programa de rádio: “A Juventude na RUA”;
Divulgação das iniciativas;
Mais um espaço de diálogo;
Ideia Post-it – com auto-colantes ou pins
Happenings – Momentos inusitados nas
cidades

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associativismo
Inclusão Social
Combate à desigualdade de oportunidades
Habitação
Educação e formação
Emprego e Empreendorismo
Emancipação Jovem
Cultura, Inovação e Criatividade
Mobilidade
Prevenção rodoviária
Saúde, prevenção de comportamentos de risco
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Os resultados do grupo de trabalho que permitiu
agrupar por áreas chave diferentes temáticas que
foram consideradas relevantes no levantamento
realizado pela Secretaria de Estado de Juventude
e Desporto durante a realização do “Livro Branco
para a Juventude”. Processo que ainda se encontra
em curso.
Com base nestes resultados, e tendo em consideração os diferentes planos estratégicos que estão em
elaboração neste momento por diversas entidades
de âmbito regional. Será desenvolvida uma proposta final de áreas temáticas a abordar durante o
levantamento. Assim pretende-se não apenas realizar um simples processo de consulta, mas também
alimentar os diversos planos estratégicos regionais
que estão em desenvolvimento.
Temos também a atenção necessária para introduzir áreas específicas que são de relevância particular para a juventude e para as especificidades da
região do Algarve.

•
•
•

FlashMobs
Música
Outros

O grupo de trabalho procurou por um lado encontrar novas e diferentes formas de comunicar o
projeto, por outro debruçou-se sobre o site como
elemnto principal de divulgação. O site deverá ser o
ponto aglomerador de toda a informação e atividade do Algarve2020. Deve ser dinâmico e servir
como “hub” de todos os parceiros, podendo estes
contribuir com inserção de conteúdos. Para tal
deverá haver registo de utiizadores para que cada
parceiro possa inserir notícias e outras informações relacionadas com a atividade do Algarve200.
Assim sendo, torna-se fundamental a colaboração
dos parceiros no sentido de inserirem ou enviarem
as iniciativas e actividades na área da participação
dos jovens para divulgação no website e na newsletter, bem como divulgação do website e facebook do
projecto nos seus próprios canais de comunicação websites, páginas de facebook, blogs, outros,

RELATÓRIO : 1ª Reunião da Comissão Coordenadora Regional ALGARVE 2020

RELATÓRIO : 1ª Reunião da Comissão Coordenadora Regional ALGARVE 2020

I. Grupos de
Trabalho sobre
elementos
conjuntos do
projecto

Grupo de trabalho
a Comissão Coordenadora
Regional e áreas prioritárias
a realizar a consulta
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Objectivos: Alargar a discussão sobre os objectivos
gerais desta actividade; Iniciar a discussão sobre
possíveis formatos do programa e actividades conjuntas; Propor uma estrutura para iniciar o trabalho
de preparação da actividade que terá lugar de 26 a
28 de Abril de 2013 na Universidade do Algarve.
Resultados:
Encontro de Juventude do Algarve – EJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

Discussão, Debate, Escuta e Mostra
Objectivos:
Que permita a discussão das estratégias entre
jovens e entidades;
Que seja um espaço para “ouvir” os jovens;
Que seja um espaço que permita a aproximação dos instrumentos e serviços disponíveis aos
jovens;
Que seja uma mostra do tecido associativo do
Algarve – “ExpoJovem”
Mostra de associações;
Mostra de actividades;
Que seja uma apresentação dos resultados do
projecto ALGARVE 2020
Apresentação e Discussão dos resultados dos
processos de consulta;
Mostra do trabalho realizado pelas Comissões
Coordenadoras Locais;
Mostra do trabalho realizado pela Comissão
Coordenadora Regional;
Agenda 2020

Uma das questões que gerou mais debate neste
grupo de trabalho foi a razão para a actual não participação dos e das jovens nas iniciativas ou propostas que lhes são propostas. Este questionamento
releva, não só a preocupação por parte das entidades e associações, mas também o interesse em
alterar esta tendência e em procurar estratégias
mais inovadoras que possam motivar os e as jovens
a participarem de forma mais activa nas iniciativas
e propostas que lhes são lançadas.
Desta reflexão surgiram os primeiros objectivos
para este I Encontro de Juventude do Algarve: a
criação de momentos de diálogo e reflexão entre
jovens e os intervenientes de juventude; de espaços
que permitam o contacto e aproximação dos e das
jovens aos serviços, iniciativas e projectos que lhes
são dirigidos e a utilização de instrumentos de auscultação aos e às jovens durante o evento.
Os representantes das autarquias presentes reforçaram a importância de se realizar um Encontro de
Técnicos/as de Juventude do Algarve que permitisse não só a troca de experiências e boas-práticas,
como o conhecimento dos recursos e estratégias
existentes em cada concelho e a criação de parcerias para projectos e iniciativas futuras.

Afirmou-se também a importância deste evento
poder conter uma mostra das actividades e projectos das várias associações de juventude da região e
dar visibilidade e reconhecimento aos talentos e às
iniciativas de sucesso das pessoas mais jovens da
nossa região.
Reforçou-se a importância de se dar destaque
ao projecto Algarve 2020 e aos seus resultados e
actividades. Sugeriu-se que fosse realizada uma
apresentação do trabalho realizado pelas Comissões Coordenadoras Locais e Regional e dos resultados das consultas aos jovens. Neste seguimento,
propôs-se que deste encontro possa surgir um
conjunto de 20 propostas específicas e prioritárias
na área da juventude – a Agenda 2020.
Por fim, os vários participantes reafirmaram o interesse de ter o I Encontro de Juventude do Algarve como um dos temas centrais da 2ª Reunião da
Comissão Coordenadora Regional e foi identificado
um grupo inicial de pessoas e organizações que
revelaram interesse e disponibilidade para estar envolvidas numa comissão organizadora deste evento:
•
•
•
•

Direcção Regional de Cultura do Algarve
Câmara Municipal de Tavira
Câmara Municipal de Faro
Associação Académica da Universidade do
Algarve.

GRUPO dE trabalho
Instrumentos de consulta e
Participação
Objectivos: Explorar de forma mais aprofundada os
diversos instrumentos que serão utilizados durante
as consultas locais; Identificar diferentes potenciais
novas abordagens para a metodologia proposta.
Metodologias:
MOTIVAR – P´la Acção e Co-responsabilização
PORQUÊ?
TALENTOS
ACREDITAR
O grupo de trabalho começou por apontar as
dificuldades sentidas em atrair os jovens à participação activa nas escolas, associações ou sociedade
em geral. A falta de interesse e de interacção social,
associadas às novas tecnologias de diversão, foram
os elementos apontados como os mais críticos que
contribuem para a desmotivação geral dos jovens à
participação nos diferentes contextos de educação
(formal, não-formal e informal). As escolas foram
identificadas como o principal cenário de intervenção para contrariar esta tendência, onde deverão
entrar novas abordagens metodológicas (como a
Educação Não-formal).
A questão de como motivar os jovens foi fortemente
debatida através da partilha de boas práticas dos
diferentes intervenientes deste grupo de trabalho.
Tomou-se como exemplo o caso dos escuteiros,
onde a prática de actividades ao ar livre em regime
de acampamentos e a co-responsabilização dos
jovens na organização, implementação e avaliação
dos mesmos, constituíam pontos muito fortes para
a motivação e participação activa destes na sociedade.
Também foi abordado o exemplo do já extinto Programa Regional de Educação Ambiental pela Arte,
um projecto da Direcção Regional de Educação do
Algarve, onde se utilizavam as expressões artísticas
para a educação ambiental e que visavam motivar
a aprendizagem .
Concluiu-se que existe uma forte necessidade de
trazer para os diferentes campos educativos novas
metodologias, mais participativas e mais motivantes, que contribuam para a participação mais activa
dos jovens na sociedade. Revela-se importante criar
o espaço para que surjam ofertas formativas para
estas metodologias, onde a Educação Não-formal
poderá contribuir para esta mudança nas esferas
escolares, associativas ou outras mais informais.
A Direcção Regional de Educação deverá ter um papel preponderante para que surjam novas oportunidades de desenvolver este cenário, seja a nível de
ofertas formativas ou da criação do espaço dentro
das escolas, onde possam germinar práticas educativas inovadoras e mais participativas.
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Grupo de trabalho
1o Encontro de Juventude no
Algarve (EJA)
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Resultados
da Analise
SWOT

Fraquezas… Que dificuldades
internas podem afectar
negativamente a implementação
do projecto a nível local?
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Albufeira
Alcoutim
Aljezur
Castro Marim
Faro
Lagoa
Lagos
Loulé
Monchique
Olhão
Portimão
São Brás de Alportel
Silves
Tavira
Vila do Bispo
Vila Real de Santo António

Durante a analise estratégica da implementação do
projecto a nível local onde participaram diversos
representantes de autarquias e de associações de
juventude. Tivemos a possibilidade de perceber um
conjunto desafios que teremos de enfrentar mas
também de oportunidades. O exercício permitiu
realçar e debater algumas das dificuldades que teremos de ultrapassar e que são fruto da actual conjuntura económica e de até mesmo sufoco financeiro que diversos parceiros enfrentam. Mas permitiu
também partilhar diversas soluções para minimizar
essas dificuldades e tornar alguns ate mesmo em
oportunidades que poderão activamente contribuir
para o sucesso deste projecto.

Dificuldades financeiras; ++++++
Coordenação entre todas as associações envolvidas;++
Contexto de crise actual – Lei da contratação pública; +
Lei dos compromissos;
Falta de recursos humanos na área;
Dispersão dos recursos humanos por muitas áreas;
Área de intervenção grande e muito diversificada;
Falta de um gabinete de apoio à juventude;
Falta de experiência;
Falta de criatividade;
Não saber partilhar;
Resignação;
Passividade/ “o esperar sentado”;
Baixa participação juvenil;
Conseguir reunir a juventude em torno de um projecto;
Vontade política

Dinâmica que permite realizar uma analise sobre
um projecto ou acção em particular. Tendo em
estudo os factores internos e os factores externos
que afectam o índices de sucesso ou insucesso de
um projecto ou acção. Após a realização em conjunto deste exercício foi realizado um exercício de
ranking dos diversos factores identificados pelos
participantes durante o exercício individual.

Desafios/ Obstáculos… Que
condicionantes externas
podem afectar negativamente a
implementação do projecto a
nível local?
Falta de recursos;
Falta de motivação;
Desmotivação;
Falta de disponibilidade e incentivos;
Passividade;
Conseguir que os jovens participem;
Falta de participação juvenil
Fazer com poucos recursos financeiros
Utilizar os meios naturais propícios ao empreendedorismo;
Fazer da criatividade o combate à crise económica; !
Falta de criatividade;
Incompreensão / choque de interesses;
Desemprego;

Forças… O que tenho de maisvalias para este projecto a
nível local?

Oportunidades … Que mais-valias
poderá trazer este projecto a
nível local?

Conselho Municipal da Juventude formado e participativo;
GIP – Gabinete de inserção profissional;
Gabinete de Juventude no concelho;
Boa rede de parcerias locais;
Equipa motivada; +
Inúmeros recursos humanos, motivados em prol de algo
maior;
Posição da CM … de querer ouvir e encontrar soluções;
Maior participação e motivação dos jovens;
Conhecimento e experiência;
Partilha;
Querer/ energia da Juventude;
Vontade e querer dos jovens
Vontade política;
Acreditar; +

Colocar os jovens a discutir a realidade actual
- Mais participação;
- Atrair a participação dos jovens;
- Renovar perspectivas;
- Reinventar o empreendedorismo local;
- A incerteza conduz à procura de novas abordagens;
- Desenvolvimento de novas estratégias de actuação;
- Equipa técnica com experiência na área da juventude;
- Desenvolvimento tecnológico;
- Partilha;
- Partilha de experiências e conhecimentos;
- Partilhar boas práticas;
- Conhecimento e partilha, evolução até para o próprio
jovem, escola…
- Tecido associativo;
- Parcerias locais;
- Descoberta de talentos;
- Região com sede de crescer.
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II. Comissões
Coordenadoras
Locais

Resultados da Analise SWOT (Strenght Forças; Weakness – Fraquesas; Opportunities –
Oportunidades; Threats – Ameaças)
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No âmbito dos trabalhos realizados na 1ª reunião da Comissão Coordenadora Regional, e de acordo com a
cronograma de actividades a cumprir, foram definidas e calendarizadas as seguintes linhas de acção para
os vários parceiros:

ACÇÕES

COMENTÁRIOS

DATAS

Contacto de Referência da Autarquia/ / Entidade/ Associação

Envio do nome e contactos do
representante da Autarquia/
Entidade/ Associação para
acompanhamento e implementação do projecto

15 de Outubro

Elaboração dos Acordos de
Parceria e envio do Logotipo
oficial

Envio do logotipo a fim de
garantir a sua introdução no
material de divulgação do
projecto. Acordo/ protocolo
de parceria de acordo com as
necessidades apresentadas no
documento Propostas de Parceria

15 de Outubro

16
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Próximos Passos
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Envio dos resultados de diagnóstico/ consultas realizados
anteriormente ou outros dados
relevantes
Se aplicável

20 de Outubro

Constituição da Comissão Coordenadora Local

Identificar as associações/ entidades/ jovens locais
Nomear o/a representante do
associativismo

20 de Outubro

Proposta de data e formato/s
(Questionário, Focus Group e
Grupos de Trabalho) da consulta aos/às jovens

O período de consultas irá decorrer de Outubro a Janeiro.
Poderão consultar as datas
disponíveis através do calendário do Website. O fecho das
datas deverá ser acordado entre a autarquia e a cooperativa
ECOS.

20 de Outubro

Envio de informações e materiais acerca dos serviços,
apoios iniciativas jovens a divulgar nos Roadshows.

Como não podemos deixar temos de agradecer a
presença de todos os que estiveram presentes e
que com a sua energia e motivação, contribuíram
activamente para os resultados deste primeiro dia
de trabalho colectivo no projecto “Algarve2020 –
uma proposta jovem”. Projecto este que irá sem
dúvida resultar de um esforço colectivo de todos
aqueles que acreditam no potencial da juventude e
em particular dos jovens no Algarve.
Agradecemos também a todas as entidades, autarquias e associações que estiveram presentes. Mostrando a importância que dão a este projecto, mas
acima de tudo à necessidade que existe em investirmos na juventude na nossa região. Investimento
este que terá de ser feito através de potencializar
sinergias entre diversos actores com responsabilidade em matéria de juventude e entre estes e os
jovens directamente.

RELATÓRIO : 1ª Reunião da Comissão Coordenadora Regional ALGARVE 2020
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Considerações
Finais

Acreditamos que este foi um momento que demonstrou ser possível criar um espaço de trabalho
efectivo, onde jovens, dirigentes e técnicos de diversas entidades, realizam trabalho em conjunto.
Esta foi a primeiro reunião de trabalho após a fase
de apresentação e desenvolvimento de parceiras
do projecto, que conta actualmente com cerca de
40 parceiros, onde se englobam os 16 municípios do
Algarve, o Instituto Português da Juventude, as Direcções Regionais, a Universidade do Algarve, entre
muitos outras Associações e Entidades.
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Mais uma vez muito
obrigado a todos
os parceiros que
acreditam que não
é apenas urgente
trabalhar em prol
da juventude no Algarve, mas que este
momento é hoje!

Com esta reunião iniciamos um novo ciclo no projecto, onde desde de já contamos com a colaboração de todos estes parceiros. Assim, iremos entrar
na fase de implementação, fase esta que será fundamental para atingirmos os objectivos definidos
para este projecto.
Contudo, temos de assumir que saímos desta reunião com um grande optimismo, pois constatámos
que este projecto não faz sentido apenas para nós
enquanto ECOS, a entidade promotora. Mas que
tem significado e é pertinente para um conjunto
alargado de pessoas e entidades, que representam uma vontade de criar algo novo, e que seja o
resultado de um trabalho realizado em conjunto,
numa verdadeira rede de parceiros, onde todos
assumimos a responsabilidade para o sucesso deste
projecto.
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Acção 1
Intercâmbio de Jovens
Objectivos

ESTRATÉGIA METODOLOGICA EM ACÇÃO
IMAGEDM&COMUNICAÇÃO : Mapa de
Navegação WebSite
ÁREAS ESTRATÉGICAS
EXEMPLO DE PROTOCOLO AUTARQUIAS/
ENTIDADES/ASSOCIAÇÕES

JUVENTUDE
EM ACÇÃO
O que é?
Juventude em Acção é um programa da União
Europeia para os jovens. Tem como objectivo estimular o sentido activo de cidadania europeia, a
solidariedade e tolerância entre os jovens europeus
e o seu envolvimento na construção do futuro da
União Europeia. O programa promove a mobilidade
dentro e fora das fronteiras europeias, a educação
não formal, o diálogo intercultural e encora ja a
inclusão de todos os jovens, independentemente da
sua origem educacional, social ou cultural:
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Juventude em Acção é um programa para todos!!!

Intercâmbio de Jovens permite que um ou mais
grupos de jovens sejam acolhidos por outro grupo
de outro país, com o objectivo de participaram num
programa de actividades comum. Estes projectos
envolvem a participação activa dos jovens e são
concebidos para permitir que estes jovens tenham
conhecimento e estejam conscientes da existência
de realidades sociais e culturais diferentes das suas,
para aprenderem uns com os outros e reforçar o
seu sentido enquanto cidadãos Europeus.
O que é um Intercâmbio de Jovens?
Um intercâmbio de jovens é um projecto que junta
grupos de jovens de dois ou mais países, proporcionando-lhes a oportunidade para discutir e confrontar vários temas, permitir o conhecimento dos
seus países e culturas. Um intercâmbio de jovens é
baseado numa parceria transnacional entre dois ou
mais promotores de diferentes países.
Dependendo do número de países envolvidos, um
Intercâmbio de Jovens pode ser bilateral, trilateral
ou multilateral.
Intercâmbio de Jovens bilateral justifica-se especialmente quando os promotores promovem pela
primeira vez um projecto Europeu ou quando se
trata de pequenos grupos de jovens ou grupos
locais sem experiência a nível Europeu. Um Intercâmbio de jovens pode ser itinerante, implicando
a mobilidade de todos os participantes ao mesmo
tempo, através de um ou de mais países participantes no intercâmbio.
Um projecto de Intercâmbio de Jovens tem 3 fases:

As Acções
Acção 1
Juventude para a Europa
Acção 2
Serviço Voluntário Europeu
Acção 3
Juventude no Mundo
Acção 4
Formação e Ligação em Rede
Acção 5
Encontros de Jovens e de
Responsáveis pelas Políticas de
Juventude

•
•
•

Planeamento e preparação
Implementação da actividade
Avaliação (incluindo reflexão sobre um possível
seguimento)

Princípios e práticas de Educação não formal devem
estar presentes em todas as fases de desenvolvimento do projecto.
O que não é um Intercâmbio de Jovens?
As actividades descritas em baixo não são elegíveis
para serem apoiadas como Intercâmbios de Jovens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viagens de estudo
Intercâmbio de actividades que tem como objectivos fins lucrativos em termos financeiros
Intercâmbios de actividades que podem ser
classificados como turísticas
Festivais
Viagens de férias ou de final de curso
Cursos de línguas
Intercâmbios escolares
Competições desportivas
Reuniões estatutárias de organizações
Campos de trabalho

RELATÓRIO : 1ª Reunião da Comissão Coordenadora Regional ALGARVE 2020
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JUVENTUDE EM ACÇÃO
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Acção 1.1 - Para promotores oriundos de Países Programa
Acção 3.1 - Para promotores de Países Programa e
de Países Parceiros Vizinhos

Um projecto Jovens e Democracia é desenvolvido
por uma parceria Europeia, que permite a exploração comum, a nível Europeu, de ideias, experiências
e metodologias de projectos desenvolvidos aos níveis local, regional, nacional ou Europeu, no sentido
de promover a participação juvenil.

Iniciativas Jovens

Um projecto Jovens e Democracia tem 3 fases:

O que é um projecto SVE?

Objectivos

•
•
•

O Serviço Voluntário Europeu permite aos jovens
desenvolver num período que pode ir até doze meses uma acção de voluntariado num país diferente
do seu país de residência. Fomenta a solidariedade
entre os jovens e é um verdadeiro serviço de aprendizagem. Para além do benefício para as comunidades locais, os voluntários adquirem novas competências e linguagens e descobrem outras culturas.

Esta sub-acção apoia projectos nos quais os jovens
participam activa e directamente nas suas actividades, decidindo que papel vão ter em cada fase do
projecto, no sentido de desenvolver a sua capacidade de iniciativa, empreendedorismo e criatividade.
O que é uma Iniciativa Jovem? Uma Iniciativa Jovem é um projecto iniciado, definido e desenvolvido
pelos próprios jovens. Permite aos jovens transformar as suas próprias ideias em iniciativas que lhe
dizem respeito, envolvendo-os no planeamento e
desenvolvimento dos projectos. Iniciativas Jovens é
uma importante experiência de aprendizagem não
formal. Proporciona também aos jovens uma oportunidade para reforçarem a sua cidadania Europeia
e de sentir que estão a contribuir para a construção
do futuro da Europa.

Princípios e práticas de educação não formal devem
estar presentes ao longo de todo o projecto.
Alguns exemplos de actividades implementadas
como projectos Jovens e Democracia são:
•
•

•
•
•
•

Planeamento e preparação
Implementação da actividade
Avaliação (incluindo reflexão sobre possíveis
actividades de seguimento)

Princípios e práticas de aprendizagem não formal
devem estar presentes ao longo de todo o projecto.

•

•

Uma Iniciativa Jovem pode ser:
•
•
•

Nacional: programada ao nível local, regional
ou nacional e desenvolvida por um único grupo
no seus país de residência
Transnacional: uma rede de Iniciativas Jovens,
desenvolvidas em conjunto por dois ou mais
grupos de diferentes países

Qual a acção a que me devo candidatar?

Planeamento e preparação
Implementação da actividade
Avaliação (incluindo reflexão sobre possível
actividade de seguimento)

A criação de redes de intercâmbio, desenvolvimento e disseminação de boas práticas no
campo da participação juvenil
Consultas aos e pelos jovens, com o objectivo
de descobrir as suas necessidades e desejos em
assuntos relacionados com a participação na
vida democrática
Sessões de informação, seminários ou debates
para jovens sobre os mecanismos democráticos representativos a todos os níveis, incluindo
o funcionamento das instituições e políticas
Europeias
Encontros entre jovens e decisores políticos ou
especialistas na área da participação democrática e no funcionamento de instituições democráticas
Eventos de simulação do funcionamento das
instituições democráticas e dos papéis dos
decisores políticos
Conjuntos ou combinações das actividades descritas em cima, que podem ser desenvolvidas
a diversos níveis (local, regional, nacional ou
internacional) dentro de um mesmo projecto.

O que é que não é um Projecto Jovens e Democracia?

Acção 1.2 - Iniciativas Jovens

As seguintes actividades em particular não são elegíveis para serem apoiadas como Projectos Jovens
e Democracia:

Projectos de Participação Democrática
Objectivos

•
•
•

Esta sub-acção apoia a participação dos jovens na
vida democrática. Tem como objectivo encora jar
a participação activa dos jovens na vida das suas
comunidades ao nível locai, regional, nacional ou
internacional.

Reuniões estatutárias de organizações
Intercâmbios de Jovens
Iniciativas Jovens

O objectivo do Serviço Voluntário Europeu (SVE) é
desenvolver a solidariedade e promover a cidadania activa e a compreensão mútua entre os jovens.

Os promotores têm que apoiar as actividades desenvolvidas pelos voluntários, proporcionar apoio
linguístico e administrativo.
Uma actividade SVE que envolve jovens com menos
oportunidades inclui elementos específicos para
assegurar que um apoio adequado é dado aos
voluntários.
Dependendo do número de promotores e voluntários envolvidos, uma actividade SVE pode ser
definida com o individual ou de grupo:
•
•

Um Projecto SVE tem 3 fases:
•
•
•

Planeamento e preparação
Implementação da actividade
Avaliação (incluindo reflexão sobre possíveis
acções de seguimento)

Princípios e práticas de aprendizagem não formal
devem estar presentes ao longo de todo o projecto.
Um projecto SVE pode incidir sobre um leque
variado de temas e áreas de intervenção, como a
cultura, juventude, desporto, auxílio social, herança
cultural, artes, protecção civil, ambiente, cooperação e desenvolvimento, etc. Intervenções de alto
risco em situações pós-crise (ex: a juda humanitária,
apoio imediato após desastres e catástrofes, etc.)
são excluídas.
É concebido para a implementação de uma ou mais
actividades SVE.
Actividade SVE
Uma actividade SVE tem 3 componentes essenciais:
O Serviço:
O voluntário(a) é acolhido(a) por um promotor num
país diferente do seu e desenvolve um serviço de
voluntariado para beneficio da comunidade local. O
serviço não é remunerado, não tem fins lucrativos e
é a tempo inteiro.
Formação SVE e Ciclo de Avaliação
Os promotores envolvidos numa actividade SVE
têm que assegurar que cada voluntário participa
em:

Qual é acção a que me devo candidatar?

•
•
•

Acção 1.3 - Jovens e Democracia

•

Formação ”pré-partida”
Formação “à chegada”
Avaliação Intermédia (para actividades com
mais de 4 meses)
Avaliação da Actividade

Todas as acções de formação devem estar de
acordo com as directivas e os standards mínimos
de qualidade estabelecidos pela Comissão. Pormenores estão disponíveis no website da Comissão
Europeia
Apoio ao voluntário durante a actividade

Actividade SVE Individual: 1 voluntário enviado
por uma Organização de Envio para uma Organização de Acolhimento
Actividade SVE de Grupo: entre 2 e 100 voluntários enviados por uma ou várias Organizações
de Envio para uma ou várias Organizações de
Acolhimento. O que distingue um projecto SVE
de Grupo é o facto dos diversos voluntários
desenvolverem o seu serviço ao mesmo tempo
e as actividades que desenvolvem estarem ligadas por uma temática comum. Uma actividade
SVE de Grupo pode estar também ligada a um
evento específico; neste caso a actividade requer uma parceria sólida entre os organizadores do evento e as tarefas dos voluntários tem
que estar todas relacionadas com o evento.

RELATÓRIO : 1ª Reunião da Comissão Coordenadora Regional ALGARVE 2020
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O que é um Projecto Jovens e Democracia?

Uma Iniciativa Jovem tem 3 fases:
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Acção 2
Serviço Voluntário Europeu
Objectivo

Acções que apoiam intercâmbios de Jovens:

A Carta SVE
A Carta SVE faz parte integral do Guia do Programa Juventude em Acção e sublinha o papel de
cada promotor num projecto SVE, bem como os
principais princípios os standards de qualidade do
SVE. Cada promotor tem que aderir aos princípios
expressos na Carta.
Os promotores decidem em conjunto – de acordo com esta Carta – como partilhar as tarefas e
responsabilidades e o apoio dentro de cada actividade de um Projecto SVE. Esta divisão é formalizada através de Acordo de Actividade SVE entre os
promotores.
O que não é um projecto SVE?
•
•
•
•
•
•
•

Ocasional, não estruturado e a tempo parcial
Um estágio numa empresa
Um trabalho remunerado, não deve substituir
empregos remunerados
Uma viagem turística ou recreativa
Um curso de línguas
Exploração de mão-de-obra barata
Um período de estudo ou formação profissional
no estrangeiro

23

Objectivos
O objectivo desta sub-acção é desenvolver a
compreensão mútua entre povos num espírito de
abertura, contribuindo ao mesmo tempo para o desenvolvimento da qualidade dos sistemas de apoio
às actividades juvenis nos respectivos países. Apoia
actividades concebidas para ligar e desenvolver
a capacidade das ONGs na área da juventude,
reconhecendo o importante papel que elas podem
desempenhar no desenvolvimento da sociedade
civil dos países vizinhos. Inclui a formação de trabalhadores activos na área da juventude e das organizações de juventude, o intercâmbio de experiências
e boas práticas entre eles. Apoio a actividades que
podem conduzir ao estabelecimento de projectos
de longo termo, projectos de alta qualidade e parcerias.

As actividades seguintes em particular não são
elegíveis para receber apoios como Intercâmbios
de Jovens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visitas de estudo
Intercâmbio de actividades que tem como objectivos fins lucrativos em termos financeiros
Intercâmbios de actividades que podem ser
classificados como turísticas
Festivais
Viagens de férias ou de final de curso
Cursos de línguas
Intercâmbios escolares
Competições desportivas
Reuniões estatutárias de organizações
Campos de trabalho

O que é um projecto de formação e de ligação em
rede com Países Vizinhos Parceiros?

A sub-acção apoia dois tipos de projectos:

Uma Formação e Ligação em rede pode ser de dois
tipos:

•

•

•
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O que não é um intercâmbio?

Intercâmbios de Jovens com Países Vizinhos
Parceiros
Formação e Ligação em rede com Países Vizinhos Parceiros

O que é um Intercâmbio de Jovens com Países Vizinhos Parceiros?
Um Intercâmbio de Jovens com Países Vizinhos
Parceiros é um projecto que junta grupos de jovens
de dois ou mais países, proporcionando-lhes a
oportunidade de discutir e confrontar vários temas,
enquanto trocam experiências sobre outros países
e culturas. Um Intercâmbio de Jovens é baseado
numa parceria transnacional entre dois ou mais
promotores de diferentes países. Num Intercâmbio
de Jovens submetido à Acção 3.1 a parceria transnacional é composta por promotores dos Países
Programa e dos Países Vizinhos Parceiros.
Dependendo do número de países envolvidos, um
Intercâmbio de Jovens pode ser Bilateral, Trilateral
ou Multilateral. Um Intercâmbio de Jovens Bilateral é
justificado especialmente quanto os promotores desenvolvem pela primeira vez um projecto Europeu,
ou quando se trata de pequenos grupos locais sem
experiência ao nível Europeu. Um Intercâmbio de
Jovens pode ser itinerante, implicando a mobilidade
de todos os participante ao mesmo tempo, através
de um ou mais países dos grupos participantes no
Intercâmbio.
Um projecto de Intercâmbio de Jovens tem 3 fases:
•
•
•

Planeamento e preparação
Implementação da actividade
Avaliação (incluindo reflexão sobre possível
actividades de seguimento)

Princípios e práticas de educação não formal têm
que estar presentes ao longo de todo o projecto.

•

Um projecto de promoção de intercâmbios,
cooperação e formação na área da juventude. Será desenvolvido com o objectivo de
implementar uma actividade que suporte a
capacidade de realização e inovação entre os
promotores, bem como permita a troca de experiências e as boas práticas entre aqueles que
estão envolvidos em actividades juvenis.
Um projecto que conduza ao desenvolvimento
de projectos futuros no Programa Juventude
em Acção. Será desenvolvido com o objectivo de implementar uma actividade que apoie
potenciais promotores, tendo em vista a preparação e desenvolvimento de novos projectos
inseridos no Programa Juventude em Acção,
em especial assegurando apoio e fornecendo “know-how” para o desenvolvimento dos
projectos; apoio para a procura de parceiros;
ferramentas e meios para promover a qualidade dos projectos.

O projecto tem 3 fases:
•
•
•
•

Planeamento e preparação
Implementação da actividade
Avaliação (incluindo reflexão sobre possíveis
actividades de seguimento)
Princípios e práticas de educação não formal
devem estar presentes ao longo de todo o projecto.

Formação e Ligação em Rede
Um Projecto de formação e Ligação em Rede é
desenvolvido com o objectivo de implementar as
seguintes actividades:
Observação de actividades profissionais no posto
de trabalho (experiência de aprendizagem prática).
Uma curta estadia numa organização parceira de

outro país com o objectivo de trocar boas práticas,
adquirir competências e conhecimentos e/ ou construir parcerias de longo prazo através da observação participativa.
Visita de viabilidade
Uma curta reunião com potenciais parceiros para
avaliar a possibilidade de preparar um projecto
transnacional. As reuniões de viabilidade visam
melhorar e desenvolver a cooperação existente e/
ou preparar uma futura actividade no âmbito do
programa Juventude em Acção.
Reunião de avaliação
Uma reunião programada com parceiros, destinada
a avaliar anteriores actividades,
seminários ou cursos de formação. Estas reuniões
a judam os parceiros a avaliarem e
discutirem potenciais sequências depois de realizado um projecto comum.
Visita de estudo
Um programa organizado de estudo, de curta
duração, que proporcione uma visão do trabalho no
domínio da juventude e/ou das políticas de juventude num dado país. A visita de estudo centra-se num
tema e consiste em visitas e reuniões dedicadas a
diferentes projectos e organizações no país escolhido.
Actividade de constituição de parcerias
Um evento organizado com vista a permitir aos
participantes encontrarem parceiros para cooperação transnacional e/ou para a elaboração de projectos. As actividades de constituição de parcerias
reúnem potenciais parceiros e facilitam o desenvolvimento de novos projectos em torno de um dado
tema ou de uma acção do programa Juventude em
Acção
Seminário
Um evento organizado para proporcionar uma plataforma de discussão e intercâmbio de boas práticas, com base em contribuições teóricas, em torno
de um ou mais temas escolhidos com interesse no
domínio da juventude.
Curso de formação
Um programa de aprendizagem educativa sobre
temas específicos, com o objectivo de melhorar
as competências, conhecimentos e atitudes dos
participantes. Os cursos de formação conduzem a
uma maior qualidade do trabalho no domínio da
juventude, especificamente, de projectos Juventude
em Acção.
Ligação em rede
Actividades destinadas a criar novas redes ou a reforçar e ampliar as existentes no âmbito do programa Juventude em Acção.
Qual é acção do programa a que me devo candiatar?
Acção 3.1 - Cooperação com Países Vizinhos dos
Países da União Europeia

Cooperação com Outros Países do Mundo
Esta sub-acção tem como finalidade promover a cooperação entre os Países Programa e outros países
do mundo, não vizinhos da União Europeia e que
assinaram acordos com a Comunidade Europeia na
área da juventude.
Esta cooperação na área de trabalho com jovens e
política juvenil, tem como objectivos:
Fazer intercâmbio de experiências e boas práticas
na área da juventude e da educação não formal;
Apoiar a formação e o desenvolvimento das organizações juvenis e dos jovens em geral;
Desenvolver e reforçar parcerias e redes entre as
organizações juvenis;
Apoiar cooperação juvenil temática através de intercâmbios multilaterais e bilaterais.
No âmbito da sub-acção 3.2, é dada prioridade a
projectos que envolvem países da América Latina,
África, Caraíbas e Pacifico, e Ásia.
Esta é uma acção centralizada, gerida directamente
pela Agência de Execução do Programa em Bruxelas. Tem prazos de candidatura diferentes das
acções descentralizadas geridas pelas Agências
Nacionais do Programa (ver Guia do Programa).

RELATÓRIO : 1ª Reunião da Comissão Coordenadora Regional ALGARVE 2020

RELATÓRIO : 1ª Reunião da Comissão Coordenadora Regional ALGARVE 2020

Acção 3
Cooperação com Países Vizinhos
da União Europeia
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Objectivos
Esta sub-acção apoia a formação de profissionais
activos no domínio da juventude e nas suas organizações, em particular projectos de liderança,
conselheiros juvenis e supervisores destes projectos. Também apoia a troca de experiências, saberes
e boas práticas destes profissionais, bem como as
actividades que conduzam ao estabelecimento de
projectos de longo prazo, projectos de alta qualidade, redes e parcerias.
O que é um projecto de formação e ligação em
rede?
Uma Formação e Ligação em rede pode ser de dois
tipos:
•

•
26

Um projecto de promoção de intercâmbios,
cooperação e formação na área da juventude. Será desenvolvido com o objectivo de
implementar uma actividade que suporte a
capacidade de realização e inovação entre os
promotores, bem como permita a troca de experiências e as boas práticas entre aqueles que
estão envolvidos em actividades juvenis.
Um projecto que conduza ao desenvolvimento
de projectos futuros no Programa Juventude
em Acção. Será desenvolvido com o objectivo de implementar uma actividade que apoie
potenciais promotores, tendo em vista a preparação e desenvolvimento de novos projectos
inseridos no Programa Juventude em Acção,
em especial, assegurando apoio e fornecendo “know-how” para o desenvolvimento dos
projectos; apoio para a procura de parceiros;
ferramentas e meios para promover a qualidade dos projectos.

O projecto tem 3 fases:
•
•
•

Planeamento e preparação
Implementação da actividade
Avaliação (incluindo reflexão sobre possíveis
actividades de seguimento)

Princípios e práticas de educação não formal devem
estar presentes ao longo de todo o projecto.
Formação e Ligação em Rede
Um Projecto de formação e Ligação em Rede é
desenvolvido com o objectivo de implementar as
seguintes actividades:
Observação de actividades profissionais no posto
de trabalho (experiência de aprendizagem prática)
Uma curta estadia numa organização parceira de
outro país com o objectivo de trocar boas práticas,
adquirir competências e conhecimentos e/ ou construir parcerias de longo prazo através da observação participativa.

Visita de viabilidade
Uma curta reunião com potenciais parceiros para
avaliar a possibilidade de
preparar um projecto transnacional. As reuniões de
viabilidade visam
melhorar e desenvolver a cooperação existente ou
preparar uma futura actividade
no âmbito do programa Juventude em Acção.
Reunião de avaliação
Uma reunião programada com parceiros, destinada
a avaliar anteriores actividades,
seminários ou cursos de formação. Estas reuniões
a judam os parceiros a avaliarem e
discutirem potenciais sequências depois de realizado um projecto comum.
Visita de estudo
Um programa organizado de estudo, de curta duração, que proporcione uma visão do
trabalho no domínio da juventude e/ou das políticas
de juventude num dado país. A
visita de estudo centra-se num tema e consiste em
visitas e reuniões dedicadas a
diferentes projectos e organizações no país escolhido.
Actividade de constituição de parcerias
Um evento organizado com vista a permitir aos
participantes encontrarem parceiros
para cooperação transnacional e/ou para a elaboração de projectos. As actividades de
constituição de parcerias reúnem potenciais parceiros e facilitam o desenvolvimento
de novos projectos em torno de um dado tema ou
de uma acção do programa Juventude em Acção
Seminário
Um evento organizado para proporcionar uma plataforma de discussão e intercâmbio
de boas práticas, com base em contribuições teóricas, em torno de um ou mais temas
escolhidos com interesse no domínio da juventude.
Curso de formação
Um programa de aprendizagem educativa sobre
temas específicos, com o objectivo
de melhorar as competências, conhecimentos e
atitudes dos participantes. Os cursos
de formação conduzem a uma maior qualidade do
trabalho no domínio da juventude, especificamente,
de projectos Juventude em Acção.
Ligação em rede
Actividades destinadas a criar novas redes ou a
reforçar e ampliar as existentes no
âmbito do programa Juventude em Acção.
A que acções me devo candidatar?
Acção 4.3 - Para promotores oriundos de Países
Programa
Acção 3.1 - Para promotores de Países Programa e
de Países Parceiros Vizinho

Acção 5
Encontros de Jovens e de
Responsáveis pelas Políticas de
Juventude
Objectivos
Esta sub-acção apoia cooperação, seminários e o
Diálogo Estruturado entre os jovens, profissionais
activos na área da juventude e responsáveis pelas
políticas de juventude.
O que são Encontros de jovens e de responsáveis
pelas políticas de juventude?
O projecto têm 3 fases
•
•
•

Planeamento e preparação
Implementação da actividade
Avaliação (incluindo reflexão sobre possível
actividade de seguimento)

Princípios e práticas de educação não formal devem
estar presentes ao longo de todo o projecto
Um projecto submetido à Acção 5.1 é desenvolvido tendo em vista a implementação das seguintes
actividades:

RELATÓRIO : 1ª Reunião da Comissão Coordenadora Regional ALGARVE 2020

RELATÓRIO : 1ª Reunião da Comissão Coordenadora Regional ALGARVE 2020

Acção 4
Formação e Ligação em Rede de
Profissionais Activos no Domínio
da Juventude

Encontros Nacionais de jovens: que decorrem ao
nível local, regional ou nacional em Países Programa
com o objectivo de:
•

•
•
•

a) permitir um espaço de debate, participação
activa e informação em matérias relevantes
para o Diálogo Estruturado ou para as políticas
ou assuntos da União Europeia
b) preparar o terreno para o evento juvenil oficial a ser organizado pelo Estado Membro que
detém a Presidência da União Europeia
c) organizar actividades relacionadas com a
Semana Europeia de Juventude
d) Promover o diálogo intersectorial e a cooperação entre áreas de educação formal e não
formal. Encontros Nacionais de jovens podem
ser também uma série ou uma combinação das
actividades descritas em cima.~

Seminário de Juventude Transnacional: Juntando jovens e decisores políticos tem o objectivo de
discutir, trocar ideias e boas práticas e/ou adoptar
recomendações sobre assuntos relacionados com
os objectivos e prioridades do Diálogo Estruturado,
o Método de Coordenação Aberto na área da juventude e o Pacto Europeu para a Juventude.
Mais informações estão disponíveis no site da Agência de Execução:
http://www.juventude.pt
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O World Café apresenta-se como uma estratégia
criativa para os grupos de trabalho e que visa
provocar o processo de conversação num cenário
de “esplanada de café” e de uma forma bastante
informal. Através de questões específicas procurase resolver ou responder a desafios lançados pelo
moderador, explorando a partilha do conhecimento
e experiência dos participantes.

As Dinâmicas de Grupos

Nº de participantes: 7 a 15 pessoas
Um Focus Group (Grupo de Focos) pode ser definido com um grupo de indivíduos que têm algum
interesse ou característica em comum e que conta
com a participação de um moderador que facilita o
processo do grupo e a sua interacção, como forma
de conhecer mais a fundo informação sobre um
determinado tópico.
O Focus Group pode alcançar:
•
•
•
•

Informação específica sobre como um grupo
de pessoas pensa ou sente sobre um tópico
particular;
A compreensão do Porquê de determinados
pontos de vista;
O planeamento e desenho de programas de
acção;
A produção e alcance de novas estratégias;

A avaliação da acção deverá ser elaborada pelo
moderador em conjunto com os grupos.
Técnica de Grupos de trabalho
Nº de participantes: a partir de 10 pessoas; (ideal
para grupos de grande dimensão)
Similar aos Focus Group mas desenhado para grupos de maior dimensão, os grupos de trabalho poderão ser dinamizados com diferentes abordagens
de dinâmica, dependendo do número de participantes, da duração da acção e do espaço disponível.
Os participantes são agrupados por tópicos de
interesse comum e têm como tarefa desenvolver
informação sobre esse tópico. Cada grupo trabalha
de forma independente e no final os resultados são
apresentados em plenário, com todos os participantes. Em termos de dinâmica poderemos utilizar
diferentes técnicas para facilitação da acção:

O formato de feira expositiva pode ser utilizado
como apresentação de organizações, ideias ou
resultados. Os grupos de trabalho organizam os
materiais para a exposição e todos os participantes
podem circular no espaço da exposição livremente
e observar os trabalhos expostos.
Juventude em Acção – RoadShow
O programa JUVENTUDE em AÇÃO tem por objectivos promover o contributo activo dos jovens para
a construção europeia, desenvolver a compreensão
intercultural, reforçar os valores fundamentais como
o respeito pelos direitos do Homem e a luta contra o
racismo e a xenofobia, desenvolver o sentido da solidariedade, fomentar o espírito de empresa, de iniciativa e a criatividade, estimular o reconhecimento
da educação não formal, consolidar a cooperação
de todos aqueles que exercem uma actividade no
domínio da juventude.
Através de uma técnica dinâmica e interactiva, o
Roadshow do Programa Europeu “Juventude em
Acção” visa aproximar o programa á comunidade
Algarvia, facilitando o acesso e esclarecimento de
como desenvolver projectos que possam ser abrangidos, apoiados e financiados pelo Programa.
Esta acção poderá ser desenvolvida num formato
mais compacto de curta duração (30 a 60 minutos)
de modo a clarificar e esclarecer os procedimentos
de acesso ao Programa. Num formato mais extenso
(120 minutos), os participantes desta acção poderão explorar e desenvolver na prática a identificação das áreas de aplicação do Programa e como
realizar uma candidatura para financiamento de
projectos.

ALGARVE 2020

Técnica de Focus Group

Feira Expositiva

mapa de navegação website

Frequentemente utilizadas em contexto de Educação não-formal, as técnicas de dinâmicas de grupo
serão utilizadas para a construção de um ambiente
propício para a interacção e o trabalho com grupos.
As actividades propostas serão apresentadas em
formato de jogos ou dinâmicas activas, com objectivos claros, que procura aproximar os participantes
na construção do conhecimento colectivo.

IMAGEM & COMUNICAÇÃO: Mapa de Navegação WebSite
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ESTRATÉGIA
METODOLOGICA
EM ACÇÃO

World Café
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Introdução
A participação activa dos jovens depende de diversos factores internos como a motivação necessidades e espectativas e de factores externos como
os factores situacionais, sistemas e infraestruturas
existentes. As políticas locais desempenham um papel crucial para a criação das condições e infraestruturas de participação activa dos jovens na vida
das escolas, das organizações ou das comunidades.

Protocolo entre a ECOS – Cooperativa de Educação, Cooperação e
Desenvolvimento, CRL e a Câmara Municipal de XXXXXXX
A ECOS – Cooperativa de Educação, Cooperação e Desenvolvimento, CRL, NIF 509177662, com morada na
Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, pavilhão A3, 8005-139 Faro, adiante designada por ECOS,
neste acto representada por Bruno António, Secretário da Direcção, e a Câmara Municipal de XXXXXXX,
NIF XXXXXXX, com morada na XXXXmoradaXXXXX adiante designada por XXXX, neste acto representada
por XXXXX(quem a representa e respectivo cargo)XXXX; reconhecendo que a cooperação institucional
constitui factor determinante no desenvolvimento social, educativo e cultural, decidem estabelecer entre si
relações de colaboração com vista à implementação do projecto “Algarve 2020: uma proposta jovem”, um
projecto promovido pela ECOS, que pretende desenvolver uma nova cultura de participação dos /as jovens
nas políticas de juventude locais e regionais no Algarve.
Assim:
1.

Para a definição das politicas locais será importante
identificar as áreas chave de acção e propor medidas concretas que possam providenciar o suporte
necessário para o envolvimento activo dos jovens.

O presente protocolo tem por objectivo estabelecer, entre as duas entidades, as condições gerais de
colaboração para a eficaz implementação do projecto “Algarve 2020: uma proposta jovem”.

2.
3.

Com o presente protocolo, a Câmara Municipal de XXXXXXXX disponibiliza-se a:
XXXXX(necessidades referidas na proposta de parceria)XXXXXXX

Áreas Chave de intervenção

a.
b.
c.
d.
e.
f.

A ECOS compromete-se a:
Desenvolver os métodos e ferramentas para os processos de consulta locais aos jovens;
Realizar um Roadshow sobre o Programa Juventude em Acção destinado a dirigentes associativos;
Desenvolver 3 reuniões destinadas à Comissão Coordenadora Regional;
Desenvolver um encontro regional de dirigentes associativos e encontro regional de vereadores/as da
juventude no âmbito do 1º Encontro de Juventude do Algarve;
Enviar a divulgação e resultados dos eventos e reuniões;

4.
g.
h.

O protocolo poderá resolver-se pelas seguintes causas:
Mútuo acordo entre as partes;
Incumprimento por alguma das partes de qualquer das cláusulas estabelecidas no mesmo.

5.

A validade do presente protocolo será a partir da data de assinatura, até à data de término do projecto, 31 de Maio de 2013.

6.
a.

Disposições Gerais:
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as duas partes.

(segundo o Livro Branco para a juventude da Secretaria de Estado para a Juventude)
•
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EXEMPLO DE
PROTOCOLO
AUTARQUIAS/
ENTIDADES/
ASSOCIAÇÕES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educação e Formação (superior e não superior,
formal e não formal);
Emprego e Empreendorismo;
Participação Cívica;
Emancipação Jovem;
Mobilidade;
Prevenção Rodoviária;
Saúde, prevenção dos comportamentos de risco
(combate à obesidade, álcool e toxicodependência);
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
Cultura, Inovação e Criatividade;
Voluntariado;
Inclusão Social;
Habitação;
Solidariedade Inter-geracional;
Jovem Português no espaço Europeu e no Mundo;
Associativismo;
Combate à desigualdade de oportunidades.

--------------, -- de ----- de 2012
O presente Protocolo é composto por duas páginas rubricadas e foi feito em duplicado, ficando um exemplar, devidamente assinado e carimbado, na posse de cada uma das Partes.

Pela ECOS

Pela Câmara Municipal de XXXXX

____________________________________
(Bruno António)

____________________________________
(XXX representante cima mencionado XXXX)
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ÁReas
Estratégicas

31

PROMOTOR

PARCEIROS

Associação
para a
Promoção
do Potencial
Humano

APOIO:

Mais informações
www.algarve2020.ecos.pt
www.facebook.com/algarve2020
Contactos:
geral@ecos.pt - 96 6669345

