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Algarve 2020 – uma
proposta jovem é
um projecto que visa
desenvolver uma nova
cultura de participação
juvenil nos processos de
tomada de decisão a nível
local e regional no Algarve.
Partindo de processos
de consulta aos
jovens e através da
criação de espaços de
cooperação, diálogo e
aprendizagem que irão
envolver os diferentes
municípios, associações e
entidades de juventude,
pretende-se estimular
o desenvolvimento de
parcerias, projectos
e estratégias
colectivas para os/as
jovens da região em geral.

OBJECTIVOS

ESTRUTURAS

ACTIVIDADES

Criar espaços de debate e reflexão entre
jovens, associações juvenis e as autoridades
locais;

Cooperativa ECOS
Entidade promotora do projecto

Sessão de Lançamento do projecto “Algarve
202: uma proposta jovem”
24 de Outubro

Desenvolver estratégias para promover a
participação juvenil e envolver a juventude
no desenvolvimento de políticas a nível
local e regional;
Partilhar boas práticas sobre participação juvenil e abordagens para aumentar
o envolvimento dos jovens na vida local e
regional;
Discutir os desafios, obstáculos e oportunidades para o desenvolvimento de um
diálogo estruturado e de plataformas de
participação dos jovens a nível local e
regional;
Debater e propor sugestões para melhorar
o acesso à Educação, Formação, Mobilidade,
Empreendedorismo, Saúde, Cultura, entre
outras;
Disponibilizar o espaço para o trabalho em
rede e para o desenvolvimento de futuras
parcerias e projectos entre as associações,
entidades e os municípios da região do
Algarve.
Estimular um maior conhecimento dos
jovens sobre o novo quadro de cooperação
em matéria de juventude (2010-2018) e
sobre a nova estratégia Europa2020;
Sensibilizar os jovens e as associações
juvenis para a participação nas oportunidades existentes no Programa Juventude em
Acção e noutros programas e iniciativas de
apoio ao empreendedorismo, mobilidade e
emprego.

Comissões Coordenadoras Locais
Pretendem ser espaços de debate e reflexão entre a autarquia, jovens, associações
juvenis e outras entidades que desenvolvem
acções com a juventude em cada município.
A constituição das Comissões Coordenadoras Locais permitirá o desenvolvimento
de planos estratégicos de orientação de
políticas de juventude a nível local, através
de processos de consulta realizados aos/às
jovens do seu município.
Comissão de Coordenadora Regional
Pretende ser um espaço de cooperação
alargado onde vários representantes de autarquias, entidades e associações possam
reflectir, propor e debater estratégias para
a região a partir das propostas levantadas
pelos próprios jovens através de vários
processos de consulta.
Estas estruturas visam ser uma parceria
onde os intervenientes têm um papel activo
e participativo não só na implementação,
mas também na própria construção do
projecto, sendo que a dimensão de aprendizagem conjunta, cooperação e diálogo
estruturado apresentam-se como componentes essenciais da sua abordagem.

- Conferência de Imprensa;
- Lançamento do Website e das Redes
sociais,
- Seminário “Jovens e a Participação – As
Oportunidades e Desafios do Algarve”
Reuniões da Comissão Coordenadora
Regional Algarve 2020 (3 ao longo do projecto);
Processos de consulta a nível dos 16 municípios do Algarve e Universidade do Algarve;
Road-Show: Acções de sensibilização sobre
a “Participação Jovem e o Programa Juventude em Acção” e outros programas de
apoio ao emprego, mobilidade e empreendedorismo jovem;
1º Encontro Regional de Juventude do Algarve – 26 a 28 de Abril 2013
Realização de um filme documentário sobre
a juventude do Algarve;
Realização de uma publicação sobre as
actividades e resultados do projecto.

