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Âmbito 
O projeto Algarve 2020: Um Contrato Jovem nasce no seguimento do Algarve 2020: Uma Proposta Jovem, 

que decorreu entre Junho 2012 e Maio de 2013, tendo por missão a promoção de uma nova cultura de 

participação da juventude nos processos de decisão a nível local e regional no Algarve. Desse projeto 

resultou uma rede próxima de parceiros regionais que colaborou ativamente no desenvolvimento e 

implementação das várias fases do projeto, contribuindo para a criação de espaços de diálogo e 

cooperação na área da juventude, e, principalmente, para um conjunto alargado de desafios e obstáculos 

sentidos pelos jovens, assim como, um conjunto de recomendações e propostas para o Algarve, 

respeitantes a doze áreas de políticas públicas, obtidas através de um extensivo processo de consultas à 

juventude da região.  

 

O Algarve 2020: Um Contrato Jovem pretende utilizar essas recomendações e propostas e, com o apoio e 

dinamização de diferentes Grupos de Trabalho Temáticos compostos por diversos experts, 

investigadores, técnicos e entidades e organizações das diversas áreas, lançar um Plano de Ação Regional 

para a Juventude no Algarve, que possa construído sobre uma base participativa, cooperativa e 

intersectorial e que possa ser implementado utilizando metodologias inspiradas no Método Aberto de 

Coordenação.  

O projeto inclui ainda 3 reuniões regionais com os vários parceiros do projeto – Comissão Coordenadora 

Regional, 3 novas consultas jovens a nível da região que incluem a divulgação de programas de apoio a 

projetos de e para jovens, programas com oportunidades de emprego, formação, educação, entre outros, 

e ainda, a realização do Fórum da Juventude Algarve que irá congregar uma Conferência de âmbito 

Nacional, o 2º EJA - Encontro de Juventude do Algarve, o 2º Encontro de Técnicos Municipais de 

Juventude do Algarve e um conjunto de outros eventos e atividades propostas pelos parceiros.  

Neste contexto, realizou-se a 2ª Reunião de Comissão Coordenadora Regional Algarve 2020: Um Contrato 

Jovem, durante a manhã do dia 24 de Junho onde se fez um ponto de situação geral do projeto, se 

aprofundou a organização do Fórum de Juventude do Algarve, recebendo as contribuições dos parceiros 

e assumindo compromissos para a sua implementação.  
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Agenda 

Data: 24 de Junho de 2015  

Horário: Das 9h30 às 13h00 

Localização: AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve.  

 

Objetivos da Reunião: 

 Dar conhecimento da implementação do projeto à Comissão Coordenadora Regional; 
 Apresentação da Agenda Algarve Jovem 2020’ Legislativas e recolha de contributos para a sua 

disseminação;  
 Dar a conhecer a estratégia de implementação dos Grupos de Trabalho Temáticos do projeto 
 Permitir a recolha de contributos para os diferentes elementos do Fórum Juventude Algarve; 
 Definir um conjunto de próximos passos e procedimentos a seguir no projeto. 
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Presenças: 

 

Rodrigo Teixeira AAUALG - Associação Académica da Universidade do 

Algarve António Eusébio AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve 

Sérgio Inácio AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve 

Ana Paula Lopes CCDR / CIED 

Anabela Teresa CCDR / PO CRESC 

Alexandre Cunha DR Agricultura e Pescas 

Jorge Santos UALG - Universidade do Algarve 

Isabel Sousa Câmara Municipal de Faro 

Mª Genoveva Godinho Câmara Municipal de Lagos 

Sandra Vaz  Câmara Municipal de Loulé 

Marta Costa Câmara Municipal de Portimão 

Ana Lucas Câmara Municipal de Portimão 

Iris Guerreiro  Câmara Municipal de São Brás 

Elisabete Máximo Região de Turismo do Algarve 

Miguel Peres Santos Conselho Municipal de Juventude de Tavira 

Vanessa Sousa Associação In Loco 

João Santana Câmara Municipal de Vila do Bispo 

Isa Mateus CineClube Faro 

Lara Santos Varanda APF – Associação para o Planeamento da Família 

Rita Guapo APF – Associação para o Planeamento da Família 

 

 

Equipa técnica: 

Bruno António    

 
 Director-executivo da Cooperativa ECOS 

Dora Martins  Gestora do projeto  

Elisabet Cabanes  Imagem e Comunicação 

 Sofia Martins  Coordenadora do projeto  
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Ordem de Trabalhos: 

09h30 Receção dos participantes 
 

09h40 Boas-vindas  
Apresentação dos parceiros  
Apresentação da agenda  

 

10h00 Time-line do projeto Algarve 2020: Um Contrato Jovem 
Atividades Implementadas 
Atividades previstas  

 

10h20  Agenda Algarve Jovem 2020’ Legislativas 
Apresentação  
Instrumentos de divulgação  
Recolha de contributos para o envolvimento da juventude 

 

10h45 Grupos de Trabalhos Temáticos 
Objetivos Gerais e Específicos  
Constituição  
1º Encontro dos GTT’s 
Calendarização 
Envolvimento da Comissão Coordenadora Regional  

 

11h00 Coffee Break  

11h30 Fórum Juventude Algarve  
Objetivos  
Atividades  
Programa provisório 

 

12h00 Mesas de Debate e Construção   
- I Conferência Nacional “O Papel das Políticas de Juventude no Desenvolvimento dos 
Territórios” 
- II Encontro de Juventude do Algarve  
- II Encontro de Técnicos/as municipais de Juventude do Algarve  

 

12h30 Partilha dos Resultados  
 

12h45 Próximos Passos  

12h55 Conclusões e Encerramento  
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Resultados 

 

 

Como projeto de base participativa, e por isso sendo construído com base nas sugestões e 

conhecimentos dos diversos parceiros, esta segunda reunião permitiu que os parceiros pudessem 

receber um ponto da situação da implementação do projeto e discutir o formato e recursos para 

implementação das restantes atividades. 

Assim, iniciou-se os trabalhos com a apresentação da timeline do projeto, apresentando as atividades já 

implementadas e aquelas a implementar a curto e médio prazo. Passou-se à apresentação da Agenda 

Algarve Jovem 2020’ Legislativas, onde os parceiros se disponibilizaram a fazer reforços nas suas redes de 

contatos e/ou eventos para incentivar à participação dos jovens e posteriormente foram apresentados a 

composição e forma de funcionamento dos Grupos de Trabalho Temáticos, assim como os seus planos de 

trabalho e calendarização para a elaboração dos trabalhos. 

Sendo que nos aproximamos a passos largos do Fórum de Juventude do Algarve, que decorrerá entre 17 

e 20 de Setembro em Faro, foram constituídos 3 grupos de trabalho onde se pretendeu recolher 

contributos e recomendações para as atividades, no âmbito do Fórum, promovidas diretamente pelo 

projeto, nomeadamente:  

 I Conferência Nacional sobre “O Papel das Políticas de Juventude no Desenvolvimento dos 

Territórios”. 

 II EJA – Encontro de Juventude do Algarve 

 II Encontro de Técnicos/as de Juventude 

 

Posteriormente houve também oportunidade de se partilhar, em plenário, outros resultados alcançados 

e propostas lançadas no âmbito do projeto e criar uma discussão mais alargada sobre estes elementos e 

outros pontos do projeto.   
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1. Timeline atualizada do projeto  
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2. Agenda Algarve Jovem 2020’ Legislativas 

A Agenda Algarve Jovem 2020’ Legislativas pretende ser um instrumento de recolha e discussão sobre 

propostas da juventude da região do Algarve até às listas candidatas às eleições legislativas a terem lugar 

dia 4 de Outubro de 2015. Os/as jovens da região dos 15 aos 30 anos de idade poderão criar propostas, 

votar e/ou comentar as propostas já existentes na plataforma. 

A Agenda foi lançada on-line em http://www.euparticipo.org/ do dia 10 de Junho – Dia de Portugal e 

previa-se o seu encerramento a 31 de Julho, contudo tendo em conta o período de férias e a dificuldade 

em mobilizar a juventude nesta época, este prazo foi alargado estando o seu encerramento ainda por 

definir.  

Foi determinado um conjunto de ações e instrumentos de divulgação que contam com todo o apoio por 

parte dos parceiros, nomeadamente:  

1. Encaminhamento do E-mail de divulgação (a ser enviado pela Cooperativa ECOS) através das bases de 

contatos de jovens e associações disponíveis;   

2. Divulgação da Agenda e dos seus propósitos aos membros dos Conselhos Municipais de Juventude ou 

estruturas equiparadas dos vários concelhos da região;  

3. Colocação de Banners Promocionais nos meios de comunicação e divulgação disponíveis (Banners 

disponíveis no site da plataforma): 

4. Partilha do Vídeo Teaser e Evento do Facebook através dos vossos canais:  

VÍDEO TEASER:  https://youtu.be/YAbCv-2slFc 

EVENTO NO FACEBOOK: www.facebook.com/events/1622214738023484 

5. Temos ainda a disponibilidade para vos fazer chegar autocolantes e cartões de divulgação da iniciativa 

para que possam divulgar presencialmente.  

 

http://www.euparticipo.org/
https://youtu.be/YAbCv-2slFc
https://youtu.be/YAbCv-2slFc
http://www.facebook.com/events/1622214738023484
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Após esta apresentação, os diversos parceiros manifestaram as suas considerações e contributos à sua 

disseminação. Foram definidas as seguintes ações de divulgação, além das apresentadas inicialmente:  

 UALG – divulgação pela base de dados de alunos/as e diretores de departamento e possibilidade 

de divulgação durante a abertura dos cursos de Verão;   

 AAUALG – divulgação pela base de dados de alunos/as e incorporação das propostas do Caderno 

Académico Reivindicativo;  

 In-Loco – divulgação pela Plataforma Portugal Participa (rede de autarquias); 

 CM S. Brás – divulgação no dia 26 Junho, durante a tomada de pose do Fórum Local de Juventude 

– disponibilização de autocolantes e brochuras; 

 CM Portimão – divulgação pela base de contatos jovens do município, incorporação do banner na 

página do município, divulgação da Agenda no posto de praia com computador para que os 

jovens votem. – disponibilização de autocolantes e brochuras; 

 CM Loulé – Divulgação pelos membros do Conselho Municipal de Juventude, durante o Festival 

MED e outros eventos do concelho – disponibilização de autocolantes e brochuras; 

 ECOS/ EUROPE DIRECT – identificar outros eventos jovens para divulgação da agenda.  

 

Em anexo poderão encontrar o e-mail de divulgação da Agenda, assim como o seu logo e calendarização 

inicial.  
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3. Grupos de Trabalho Temáticos  

Como é do vosso conhecimento, o principal objetivo do projeto “Algarve 2020: Um Contrato Jovem” é a 

construção do Plano de Ação Regional para a Juventude do Algarve. Para a sua construção foi proposta a 

criação de Grupos de Trabalho Temáticos que se irão debruçar sobre as diferentes áreas temáticas 

definidas no projeto antecessor e que irão, ao longo do projeto, analisar os resultados das consultas 

jovens realizadas no projeto antecessor, organizar um enquadramento da atual situação na região, 

delinear um conjunto de ações concretas a serem integrados no Plano de Ação Regional para a Juventude 

do Algarve e definir o prazo de execução, responsabilidades e possibilidades de implementação para cada 

proposta.  

 

Objetivos gerais dos Grupos de Trabalho Temáticos: 

- Desenvolvimento de planos de ação em áreas específicas de políticas públicas, identificando objetivos 

estratégicos, medidas e ações concretas a serem implementadas a curto prazo (2016-18) e a médio prazo 

(2018-2020); 

- Mapeamento dos potenciais e principais atores responsáveis pela implementação das respetivas 

medidas sugeridas no plano de ação.  

 

Objetivos Específicos dos Grupos de Trabalho Temáticos: 

- Exploração da temática e elaboração de enquadramento atual; 

- Análise dos resultados das consultas (Algarve 2020 e outras); 

- Definição de eixos de intervenção/ objetivos estratégicos; 

- Definição de medidas a implementar, assim como, de ações e sub-ações para sua concretização; 

- Definição de indicadores mensuráveis que permitam a monotorização da implementação das ações e 

medidas; 

- Definição de prazos para concretização/ implementação das diferentes ações; 

- Definição de responsáveis pela implementação das ações e medidas; 

- Mapeamento de oportunidades de implementação (programas existentes, financiamentos, prioridades 

políticas, …)   
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Configuração:  

a) Membros com conhecimento académico/ investigadores na área em questão; 

b) Peritos na matéria provenientes de associações ou indivíduos com experiência reconhecida; 

c) Organizações de juventude, núcleos e departamentos, grupos informais e jovens líderes com 

ligação à temática; 

d) Entidades com responsabilidade e competências diretas sobre a área em questão. 

 

 

Coordenador/a de cada Grupo de Trabalho Temáticos: 

Perfil Coordenador/a: 

- Capacidade de mobilização e gestão de equipa 

- Conhecimento reconhecido na matéria  

Função Coordenador/a: 

- Faz a articulação entre a ECOS e o Grupo de Trabalho  

- Coordena a redação dos trabalhos e facilita os debates do Grupo 

- Mobiliza e convoca as reuniões do Grupo 

- Apoia o mapeamento de necessidades e oportunidades em prol do bom funcionamento do 

Grupo de Trabalho  

* ECOS dá apoio e consultoria.  

 

 

Propostas de unificação de áreas para desenvolvimento dos GTT’s 

1. Associativismo / Voluntariado/ Participação Cívica 

2. Interculturalidade / Solidariedade Intergeracional + 3. Combate às Desigualdades de Oportunidade + 5. 

Acesso à Habitação 

4. Abandono Escolar + 7. Educação / Formação  

6. Mobilidade / Acesso à Informação 

8. Emprego / Inovação / Empreendedorismo 

9. Turismo + 10. Cultura / Desporto / Lazer 

11. Ambiente / Desenvolvimento Rural 

12. Promoção da Saúde / Prevenção de Comportamentos de Risco / Prevenção Rodoviária  

 

 

Em anexo poderão encontrar a calendarização prevista para os trabalhos a desenvolver pelos Grupos de 

Trabalho Temáticos, assim como a listagem dos seus constituintes.  
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4. Fórum Juventude Algarve  

 

O FÓRUM JUVENTUDE ALGARVE pretende ser um evento de juventude único, não só a nível regional mas 

também nacional e irá decorrer de 17 a 20 de Setembro na Universidade do Algarve, proporcionando 

diferentes momentos de debate, construção, aprendizagem e lazer entre 160 jovens, dirigentes 

associativos, educadores, técnicos/as de juventude e decisores políticos.  

Este evento pretende congregar diversas atividades que decorrem da presente e da anterior edição do 
projeto Algarve 2020 Jovem, assim como abrigar outros eventos dos parceiros que permitirão 
potencializar o seu impacto e qualidade. As diversas atividades irão encontrar-se em momentos comuns 
ao longo do programa, mas também irão permitir o espaço para discussões e trabalhos internos de cada 
uma.  
  
Atividades decorrentes do projeto Algarve 2020 Jovem: 

 I Conferencia Nacional “O Papel das Políticas de Juventude no Desenvolvimento dos Territórios”; 

 II Encontro de Técnicos/as Municipais de Juventude do Algarve; 

 II EJA’15 – Encontro de Juventude do Algarve; 

 I Encontro de Jovens Criativ@s do Algarve; 

 Formação sobre o Programa da Comissão Europeia ERASMUS+ JeA 
 
Atividades dos parceiros:  

 Reunião Internacional de avaliação do projeto “European Democratic Citizenship for All” 
promovido pela Dinamo - Associação de Dinamização Sócio-Cultural; 

 V Encontro Nacional de Jovens APF promovido pela Associação para o Planeamento da Família.  
 
 
 
Durante esta 2a Reunião da Comissão Coordenadora Regional do projeto, os parceiros focaram-se apenas 
na discussão e recolha de contributos para a Conferência Nacional, II Encontro de Técnicos/as e II EJA.  
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4.1. Conferência Nacional sobre o papel das Politicas de Juventude no 
Desenvolvimento dos Territórios 

O grupo de discussão teve a oportunidade de refletir em conjunto sobre os seguintes elementos da 

conferência:  

1. Elementos do programa; 
2. Mobilização de participantes; 
3. Identificação de potenciais convidados. 

 

1. Elementos do programa: 

Foi realizado um breve enquadramento sobre os objectivos gerais da Conferência e sobre o programa 

provisório, de forma a possibilitar que os diferentes elementos do grupo pudessem elaborar os seus 

contributos de forma mais enquadrada com a própria atividade. 

Relativamente ao programa provisório e objectivos, não foram adicionados novos elementos. Contudo, 

identificaram-se proposta que se podem enquadrar no II EJA, tais como ter uma equipa de jovens com a 

função de ir recolhendo material audiovisual para a elaboração de um vídeo sobre a visão dos jovens 

participantes para o Algarve e para o Mundo (ex. Reportagem participativa/ “vídeo runner”). 

Quanto aos conteúdos da Conferência realçou-se a necessidade de criar diversos momentos ao longo do 

programa que possibilitem a partilha de boas-praticas. Ou seja exemplos concretos, em implementação 

em Portugal, que ilustrem como é que o poder local em parceria com a sociedade civil está a 

desenvolver politicas locais e/ou regionais de juventude ou outras iniciativas/ projetos que estimulem a 

participação política dos jovens e o seu envolvimento no desenvolvimento das estratégias e politicas 

locais.  

Assim a Conferência terá uma complementaridade entre os seguintes momentos: 

 Sessões plenárias: que permitem enquadrar a temática a ser aprofundada durante o dia de 
trabalho; 

 Sessões de apresentação de boas práticas: onde se dão a conhecer exemplos concretos de 
implementação no terreno de iniciativas e projetos em torno da temática do dia; 

  Mesas de discussão temáticas: onde se irão desenvolver recomendações que irão alimentar o 
documento final com as conclusões da Conferencia.  

 



 

 
2ª Reunião da Comissão Coordenadora Regional 

“ALGARVE 2020: Um Contrato Jovem” 
18  

 

2. Mobilização de participantes: 

Tendo em consideração a especificidade da temática da Conferência, identificaram-se como potenciais 

participantes o seguinte público: 

 líderes juvenil de associações locais e regionais do Algarve; 

 Representantes e membros dos Conselhos Municipais de Juventude, ou estruturas equiparadas; 

 Representantes de juventudes partidárias 

 Representantes de pelouros da Juventude 

 Técnicos de autarquias ligados as áreas de juventude 

 Técnicos do IPDJ (regionais e nacional) 

 Identificação e convite para autarquias que se encontram geminadas com as autarquias 
parceiras do projeto Algarve2020; 

 Representantes das Federações das Associações Juvenis; 

  Representantes do Conselho Nacional de Juventude 

 Técnicos de IPSSs e outras entidades com trabalho na área da Juventude; 
 

 

3. Identificação de potenciais convidados: 
 

Tendo em consideração os diversos elementos do programa debatidos, identificou-se uma 

listagem de potenciais convidados: 

 

A nível institucional: 

 Secretário de Estado do Desporto e Juventude 

 Secretário de Estado da Administração Local 

 Direção nacional do IPDJ 

 Direção regional do IPDJ 

 Presidente da CCDR Algarve 

 Presidente da AMAL 

 Presidente da ANMP 

 Delegado Regional do IEFP 

 Presidente da região de Turismo 

 Representante Europeu (Eurodeputado) 

 Associação Jovens Agricultores de Portugal 

A nível de palestrante convidado: 

 Professor António Covas 

 Representantes do “novos movimentos sociais e políticos”  

 Outros  
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4.2. II Encontro de Técnicos/as Municipais de Juventude do Algarve 

 

Iniciou-se a discussão no grupo de trabalho referindo a importância de existir um espaço onde os técnicos 

de juventude possam partilhar questões e recursos existentes nos seus municípios, bem como 

potencializar o trabalho em rede dos diferentes municípios, no que respeita à juventude. 

Assim chegou-se à conclusão que o encontro de técnicos se deve centrar nos seguintes pontos: 

 Funcionamento e Dinâmicas no trabalho de juventude; 

 Estratégias de comunicação e participação ativa de jovens; 

 Cooperação intermunicipal na área da Juventude. 

 

Outros pontos a assegurar: 

 Uma metodologia de trabalho dinâmica; 

 Permitir o contato direto com os jovens que participam no II EJA; 

 Deve ser dado espaço para que os técnicos/as possam participar no programa da conferência 

nacional; 

 Necessidade de formação continuada dos técnicos; 

 Este encontro deve servir de base para se definir uma estratégia de cooperação 

intermunicipal, a qual permita contato e encontros frequentes entre os diferentes técnicos. 
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4.3. II EJA – Encontro de Juventude do Algarve 

 

Participantes 

 Convite aos estudantes da UALg na altura da matrícula 

 Escutas / Escoteiros / Guias 

 Jovens imigrantes  

 Fórum de imigrantes jovens de Loulé (têm a interesse de se formar enquanto associação) 

 Associação de jovens Guineenses – Albufeira. 

 Núcleo de estudantes africanos da UALG 

 Jovens dos projetos do Programa Escolhas 

 Associações juvenis (IPDJ)* 

 Associações de estudantes do Ensino Secundário* 

 Conselhos Municipais de Juventude* 

 Juventudes Partidárias* 

 Escolas do Parlamento dos Jovens*  

 

* Jovens que também poderão ter interesse em participar no programa da Conferência  

 

Programa  

 Proposta CIED CCRD - Criar uma campanha/ workshop no âmbito do AED – Ano Europeu 

para o Desenvolvimento “O papel dos jovens na cooperação para o desenvolvimento” 

 ED convida a embaixadora Cláudia Semedo 

 Workshops de capacitação  

- Falar em público, 

- Gestão de Tempo;  

- Gestão de Conflitos; 

- Liderança; 

- Voluntariado / Educação Interpares 

- Como estar numa entrevista de emprego 

- Como fazer um CV 

- Mecanismos de Participação existentes e como funcionam – projeto Round-Trip 
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Mostra Algarve Jovem 

 Mostra das Seções autónomas e Oferta Desportivas 

 Associações Juvenis (IPDJ) 

 Mostra de Conselhos Municipais de Juventude (o que têm feito?) 

 

Outras propostas: 

 Propor ao GTT-1 sobre Participação Cívica a criação de um Galardão/ Prémio de 

Reconhecimento à autarquia com melhores práticas a nível da “participação juvenil” 

 Importância de se envolver a ANJE, Fundação da Juventude e IPDJ. 

 

 

Em anexo poderão encontrar o programa provisório para o evento, assim como um breve concept note 

das atividades a realizar.   
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Considerações 
Finais 

 

Antes de mais gostaríamos de agradecer a todos os parceiros que com a sua participação ativa e 

motivada contribuíram para os resultados desta 2ª Reunião da Comissão Coordenadora Regional do 

projeto Algarve 2020: Um Contrato Jovem. A presença das diversas entidades e organizações com 

responsabilidade 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 atualidade e a importância de se realizar um trabalho 

numa lógica de cooperação e parceria entre os diversos atores na região. Foi, sem dúvida, muito encorajador 

verificar que este projeto não faz sentido apenas para a ECOS, enquanto 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 que seja o resultado de um trabalho realizado em conjunto, numa verdadeira 

rede de parceiros, onde todos assumimos a responsabilidade para o sucesso deste projeto. 

 

Acreditamos que este projeto tem todo o potencial para promover uma nova cultura de participação da 

juventude nas questões políticas e de cidadania, através da utilização de metodologias de trabalho e 

facilitação de debate onde a juventude se reconheça e que respeitem os seus ritmos de aprendizagem e 

expressão e através da implementação e concretização de um plano de ação desenvolvido sobre uma 

base verdadeira participativa e coletiva.  

 

Cada vez mais se mostra urgente recuperar a participação política da juventude e mobilizar a população 

para a sua responsabilidade sobre a construção de um futuro onde a sociedade civil possa reconhecer a 

garantia dos seus interesses e a resposta aos seus desafios e dificuldades. Numa altura de grande 

descrédito pela atual situação política, económica e social do nosso país torna-se fundamental criar 

mecanismos que permitam que os cidadãos e cidadãs mais jovens possam exprimir as suas propostas e 

ideias e criar espaços onde estas possam ser debatidas publicamente com a nossa classe política. 
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Seguindo as palavras do Exmo. Presidente da República, é urgente combater a “crescente apatia cívica e 

indiferença dos jovens perante a atividade política. Num tempo em que comemoramos 40 anos de 

democracia, é fundamental que a sociedade e a classe política, em particular, passem das palavras aos 

atos" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
" Consideramos que a experiência do Algarve 2020 Jovem irá incentivar 

a que as diversas entidades, municípios, associações de juventude e 

jovens passem a colaborar mais entre elas, trabalhando dentro de uma 

plano de ação construído coletivamente e que vá de encontro às 

necessidades e desafios sentidos pela juventude da região e pela 

sociedade em geral. " 

 
A Cooperativa ECOS 
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1.1 Logotipo da Agenda Algarve Jovem 2020’ 
Legislativas 
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1.2 E-mail de divulgação da Agenda Algarve Jovem 
2020’ Legislativas 

 

SE PUDESSES MUDAR PORTUGAL... 
QUE FARIAS?!! 

 
 

 
 
 
 
A Plataforma on-line para a Agenda Algarve Jovem 2020'legislativas Jovem 
pretende recolher as propostas da juventude da região e apresentá-las às listas 
candidatas às eleições legislativas 2015. 

   
A Agenda Algarve Jovem’ legislativas encontra-se on-line em http://www.euparticipo.org/ desde o dia 10 
de Junho e pretende motivar a juventude dos 15 aos 30 anos de idade da região do Algarve a criar 
propostas e votar e/ou comentar as propostas já existentes. Os resultados desta consulta irão culminar 
na criação de uma Agenda de propostas que será lançada a todos aqueles que concorrem como nossos 
representantes às legislativas nacionais deste ano e oferecer um espaço de debate sobre as mesmas 
durante o Fórum Juventude Algarve que irá decorrer de 17 a 20 de Setembro na Universidade do Algarve. 
 
Cada vez mais se mostra urgente recuperar a participação política da juventude e mobilizar a população 
para a sua responsabilidade sobre a construção de um futuro onde a sociedade civil possa reconhecer a 
garantia dos seus interesses e a resposta aos seus desafios e dificuldades. Numa altura de grande 
descrédito pela atual situação política, económica e social do nosso país torna-se fundamental criar 
mecanismos que permitam que os cidadãos e cidadãs possam exprimir as suas propostas e ideias e criar 
espaços onde estas possam ser debatidas publicamente com a nossa classe política. 

 
VÍDEO TEASER EM: https://www.youtube.com/watch?v=YAbCv-2slFc 
EVENTO NO FACEBOOK: www.facebook.com/events/1622214738023484 
 
 

CRIA A TUA PROPOSTA| VOTA |COMENTA | 
DIVULGA | PARTICIPA 

 

http://www.euparticipo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=YAbCv-2slFc
http://www.facebook.com/events/1622214738023484
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1.3 Calendarização inicial da Agenda Algarve Jovem 
2020’ Legislativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criação da Plataforma   Maio 

Mapeamento e contato com parceiros com propostas 

- Agenda Algarve 2020 
- Algarve Café 
- Falar Disso 
- AAUALG 
- UALG 
- … 

 

Maio-Jun 

Criação de materiais de Promoção 

- Vídeo / Banners / Nota de imprensa / Cartões / Autocolantes / Evento no Facebook  
1 - 10 Jun 

Lançamento Oficial  10 Junho 

Estratégia de Disseminação Junho - Julho 

Encerramento do processo de consulta 31 Julho 

Apresentação Oficial da Agenda 12 Agosto 

Debate presencial com as listas candidatas às Legislativas de 2015 19 Setembro 
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2.1 Calendarização prevista para os Grupos de 
Trabalho Temáticos  

 

 

 

* A Azul os momentos presenciais  

 

 

 

 

 

Mapeamento de indivíduos para constituição dos diferentes Grupos de  

Trabalho Temáticos (GTT’S) 
Maio 

1ª Reunião para definição do Funcionamento dos GTT’s 27 de Maio 

1º Encontro GTT’s - Formato Dinâmico  16 Junho 

Trabalho autónomo de cada GTT  

- Ecos dá apoio e consultoria à coordenação de cada GTT 

- Comunicação on-line ou presencial de acordo com a disponibilidade dos elementos do 
grupo  
 

16 de Junho a 15 de 

Julho 

Envio das primeiras versões de cada Plano de Ação Temático 

- Ações a curto prazo (2016-18)  
- Ações a médio prazo (2018-2020)  

 

15 de Julho 

Reunião Geral de Coordenadores/as dos GTT 2 Setembro  

Fórum de Juventude do Algarve 

Momentos diversos de debate com a juventude  
17 a 20 de Setembro 

Consultas finais com a juventude – Sessões Sotavento, Barlavento e Central  Outubro e Novembro  

2º Encontro GTT’s - Revisão final de cada plano  Novembro  

Encerramento de cada Plano de Ação  1 de Dezembro  

Lançamento Público do Plano de Ação Regional para a Juventude  Janeiro 2016 
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2.2 Listagem de constituintes dos Grupos de 
Trabalho Temáticos  
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GTT Áreas Nome Relevância na temática  

1 
Associativismo, 
Voluntariado e 

Participação Cívica 

André Ramos Lara  
Presidente da ARCA, Direçao da ESPRosa, ativista em 
diversos movimentos 

Manuel Dias CIVIS - Associação para o aprofundamento da cidadania 

  FAJAlg - Federação de Ass. Juvenis do Algarve 

Alice Pisco GLOCAL Faro  

Luis Brito Fundador do Projeto Vela Solidária 

Dulce Estêvão UALG  (ESSUAlg) 

Nuno Cabrita Alves 
Voluntariado. - Presidente da Direcção do Banco 
Alimentar (Algarve) 

Sónia Jesus IPDJ  

José Vieira IPDJ 

Maria Genoveva 
Godinho 

Coordenadora da Unidade Técnica de Educação, 
Juventude e Desporto|Divisão de Educação, 
Comunicação, Cultura e Ação Social da Câmara 
Municipal de Lagos 

2 

Combate às 
Desigualdades de 

Oportunidade 

Ana Paula Grifo  
Coordenadora do Projeto do Programa Escolhas em 
Loulé – Aprendiz@rte – E5G 

Laure Dewitte Fundação António Silva Leal  

Sónia Fazenda 

Coordenadora do Projeto do Programa Escolhas 
Mergulha Por ti(mão) – E5G 

Helena Martins  UALG (FCHS) 

Ricardo Monteiro jovem ativista 

Vanessa Sousa  In Loco 

Interculturalidade 
Solidariedade Inter-

Geracional 

Andrada Sarkozi DOINA 

Cláudia Luísa  UALG (ESEC) 

Dionísia Pedro  EAPN  

Acesso à Habitaçao  

Cristina Teixeira  CM Loulé  

Sónia Pires 
CM Portimão - Divisão de Habitação, Desenvolvimento 
Social e Saúde 

3 
Mobilidade e Acesso à 

Informação  

Ana Paula Lopes  Centro de Informação Europe Direct  CCDR 

Natacha Nowak MAE 

Natália Toregão  Rede EURES 

Isabel Cavaco  
Coordenadora do Gabinete de Relações Internacionais e 
Mobilidade da Universidade do Algarve (GRIM) 

Carlos Reis  Associação Liláz 

4 
Educação e Formação 

Dulce Margarido Professora, Educadora,  

 Dilénia Oliveira  IEFP Algarve 

Rodrigo Teixeira  AAUALG 

António Fragoso  UALG (FCHS) 

Teresa Rocha 
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL)/Técnica 
Superior na área da Formação 

Teresa Mendes  
Diretora do Agrupamento de Escolas Eng.º. Nuno 
Mergulhão 

Tânia Teixeira Escola Profissional de Alte 

Maria Laureta Basto DGEstE-DRSA 

Abandono Escolar  Teresa Vitorino  UALG (ESEC) 
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GTT Áreas Nome Relevância na temática  

5 
Emprego, Inovação e 
Empreededorismo 

Hugo Barros 
Chefe da Divisão de Empreendedorismo e Transferência 
de Tecnologia - CRIA  

 Natália Toregão IEFP Algarve 

Alexandre Cunha  DR Agricultura e Pescas  

  AAUALG 

Ricardo Mariano Jovem Empresário 

Ana Filipa Cruz Mentora do Projeto INOVARTE 

Isabel Quirino 
Coordenadora Pedagógica da Escola Secundária Poeta 
António Aleixo 

Carlos Monteiro UALG (ESGHT) 

Fernando Sousa  Formador na àrea do empreendedorismo 

Jorge Santos  Professor Universitário  

Nuno Ribeiro Diretor da ETIC Algarve  

6 

Cultura, Desporto e 
Lazer 

Jorge Candeias Mestrado na àrea do Desporto e Turismo  

Filipe Lara Ramos 
Licenciatura em Desporto. organização de eventos 
desportivos 

João Alcanena IPDJ  

Elsa Pereira UALG  (ESEC) 

Adriana Nogueira UALG  (FCHS) 

Isa Catarina Mateus  CineClube de Faro  

Graça Lobo DGEstE-DRSA / CineClube de Faro  

Alexandra Gonçalves Diretora regional -DR Cultura  

Turismo 

Paula Martins UALG  (ESGHT) 

Artur Gregório In Loco 

Elisabete Maximo  Região Turismo do Algarve 

7 
Ambiente, 

Desenvolvimento Rural 

André Ponte Jovem Empreendedor Rural  

Ana Rita Simões Arquiteta Paisagista. Área da agricultura biológica 
Ana Filipa Costa Associação Almargem 

António Covas UALG 

Alexandre Cunha  DR Agricultura e Pescas  

Paula Vaz APA, grupo de jovens voluntários pela água 

Pedro Ventura 
Chefe de Divisão de Ambiente Espaço Público e de 
Transportes do Município de Loulé 

João Santana  CM Vila do Bispo  

8 

Promoção da Saúde, 
Prevenção de 

Comportamentos de 
Risco e Prevenção 

Rodoviária 

    

Otília Mestre ACES Central 

Ana Lam  UCC Equipa de saúde Escolar Olhão 

Ezequiel Pinto UALG  (ESSUAlg) 

Emília Costa  UALG (ESSUAlg) 

Maria Esteves DGEstE-DRSA 

Lara Santos  Coordenadora APF Algarve 

Rita Guapo APF Algarve 

João Silva Prevenção rodoviária - Técnico Superior CM Loulé 

Ana Pinheiro 
Coordenadora do Projeto de Promoção e Educação para 
a Saúde do Agrupamento de Escolas PRosa 
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3.1 Logotipo do Fórum Juventude Algarve 
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3.2 Concept note do Fórum Juventude Algarve 
 
 

O FÓRUM JUVENTUDE ALGARVE pretende ser um evento de juventude único a nível nacional e 

irá decorrer de 17 a 20 de Setembro na Universidade do Algarve, proporcionando diferentes 

momentos de debate, construção, aprendizagem e lazer entre 160 jovens, dirigentes 

associativos, educadores, técnicos/as de juventude e decisores políticos.  

Este evento surge no âmbito do projeto regional Algarve 2020: Um Contrato Jovem - 

promovido pela Cooperativa ECOS em parceria com diversas entidades regionais como a AMAL, 

Universidade do Algarve, CCDR Algarve, entre outros - que tem como principal objetivo a 

criação de um Plano de Ação Regional para a Juventude que seja construído de forma 

participativa, coletiva e intersectorial tendo por base o extensivo processo de consultas jovens 

realizado durante 2012 e 2013 em todo o território.  

O FÓRUM JUVENTUDE ALGARVE pretende congregar diferentes eventos de relevo na área da 

juventude entre eles:  

- I Conferência Nacional sobre “O Papel das Políticas de Juventude no Desenvolvimento dos 

Territórios” 

Esta conferência pretende trazer a debate a importância de se pensar e planear de forma 

estratégica no setor da juventude em prol do desenvolvimento económico, social e cultural dos 

nossos concelhos e regiões. Através de diversos momentos de debate e partilha de boas 

práticas existentes a nível nacional pretende-se chegar a um conjunto de recomendações de 

como podemos apoiar os/as nossos/as jovens a contribuir de forma ativa para a construção, 

progresso e inovação dos nossos territórios e de como melhorar os existentes espaços e 

instrumentos de participação política na área da juventude.  

- II EJA – Encontro de Juventude do Algarve 

A 1ª edição deste evento decorreu em 2013 no âmbito do projeto antecessor Algarve 2020: Uma 

Proposta Jovem. Este pretende ser um espaço de partilha, aprendizagem e motivação dos/as jovens 

para a participação ativa e cidadania, onde a juventude é levada a pensar e contribuir para o 

desenvolvimento da sua região e onde lhes é oferecida uma oportunidade de diálogo com os decisores 

políticos. No âmbito do EJA irá também decorrer a Mostra de Oportunidades para Jovens com a 



 

 
2ª Reunião da Comissão Coordenadora Regional 

“ALGARVE 2020: Um Contrato Jovem” 
35  

apresentação de diferentes programas, serviços e outras oportunidades e a Mostra Algarve Jovem que 

pretende dar visibilidade às atividades, produtos e obras desenvolvidas pela juventude da nossa região.  

Vídeo do I EJA - https://www.youtube.com/watch?v=1Re5V90Rdkc 

- II Encontro de técnicos/as municipais de juventude do Algarve  

A 1ª edição deste encontro decorreu no âmbito no I EJA em 2013. Este pretende ser um espaço onde os 

técnicos/as de juventude dos diferentes municípios da região possam partilhar não só a sua experiência 

de trabalho, mas também as suas necessidades e desafios no dia-a-dia, assim como os recursos que tem 

disponíveis, potenciando desta forma as suas oportunidades de atuação. Pretende-se também que 

estes/as profissionais possam participar nas diferentes sessões de partilhas de boas práticas e mesas de 

debate da Conferência Nacional permitindo-lhes assim fortalecer as suas competências e fomentar 

formas de atuação mais inovadoras e eficazes nos seus municípios.  

- I Encontro de Jovens Criativ@s do Algarve 

Este Encontro, promovido pela Policromia Associação Cultural em parceria com várias outras 

associações culturais e jovens artistas, irá proporcionar que 30 jovens criativos/as da região do Algarve 

de várias áreas artísticas visuais e performativas se possam juntar para dar visibilidade ao seu trabalho e 

enaltecer a arte e cultura jovem na região, trocar experiências e práticas inovadoras, criarem novas 

sinergias e principalmente planificarem em conjunto a 1ª mostra de Jovens Criativ@s do Algarve a ter 

lugar em 2016.  

- V Encontro Nacional de Jovens APF 

Este é o encontro anual promovido pela APF - Associação para o Planeamento da Família que pretende 

juntar jovens voluntários/as de todo o país em torno das questões da Saúde e Direitos Sexuais e 

Reprodutivos, do voluntariado e da cidadania.  

 

Seguindo as palavras do Exmo. Presidente da República, é urgente combater a “crescente apatia cívica e 

indiferença dos jovens perante a atividade política. Num tempo em que comemoramos 40 anos de 

democracia, é fundamental que a sociedade e a classe política, em particular, passem das palavras aos 

atos" 

Consideramos que a experiência do Fórum Juventude Algarve irá incentivar a que as diversas entidades, 

municípios, associações de juventude e jovens passem a colaborar mais entre eles, trabalhando dentro 

de uma plano de ação construído coletivamente e que vá de encontro às necessidades e desafios 

sentidos pela juventude da região e pela sociedade em geral.  

Mais do que acreditarmos que a juventude é o futuro, acreditamos que esse futuro ÉJÁ! 

https://www.youtube.com/watch?v=1Re5V90Rdkc
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3.3 Programa provisório do Fórum Juventude 
Algarve  
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Contatos  

 

 
ECOS – Cooperativa de Educação Cooperação e Desenvolvimento, CRL 
Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, pavilhão A5 
8005-139 Faro 
Tel: +351 966 669 345 
Fax: +351 289 800 098 
Email: geral@ecos.pt 

ALGARVE 2020: Um Contrato Jovem 
Email: algarve2020@ecos.pt 
Tel: +351 92  9308894 
www.algarve2020.ecos.pt 
www.facebook.com/Algarve2020 

 

 

http://www.algarve2020.ecos.pt/
http://www.facebook.com/Algarve2020

