
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA JOVEM 

2020 
 

 I Encontro de Juventude do Algarve 

e do projeto Algarve 2020: uma proposta jovem 

 

 

Algarve, 5 de julho de 2013 



 

 

A Agenda Jovem 2020 é um conjunto de 20 propostas 

concretas em diferentes áreas de intervenção que foram 

desenvolvidas, diretamente, por jovens da região do Algarve, na 

base de um processo de ativação da cidadania e da 

participação dos jovens no debate, reflexão e na construção das 

políticas públicas que lhes concernem. 

 

Esta agenda foi desenvolvida no âmbito do projeto Algarve 2020: uma 

proposta jovem que contou com a parceria próxima dos 16 municípios da 

região e das várias Direções Regionais, Entidades, Organizações e 

Associações de juventude do Algarve que formaram a Comissão 

Coordenadora Regional do projeto. Neste seguimento, de outubro 2012 a 

abril 2013, foram realizados diversos processos de consulta à juventude ao 

longo da região - 17 consultas locais em diferentes concelhos e 2 

questionários on-line  que permitiram o mapeamento dos principais 

obstáculos e desafios que os jovens atravessam atualmente no seu 

concelho, assim como, o levantamento das suas principais propostas de 

solução ou melhoria.  

A construção da Agenda Jovem 2020 partiu da base de todos estes 

processos de consulta e foi desenvolvida pelos cerca de 150 participantes 

durante o I Encontro de Juventude do Algarve que, através de um conjunto 

de metodologias de facilitação de trabalho de grupos, puderam analisar, 

refletir, debater, reconstruir e priorizar as diferentes propostas para, no 

final, se obter um conjunto de 20 propostas de ação específicas para a 

região do Algarve. 



 

Assim, pretendemos lançar o desafio aos(às) vários(as) candidatos(as) às 

autárquicas 2013 dos diferentes concelhos do Algarve que possam analisar 

as propostas desta Agenda Jovem 2020 e, assim, iniciar um debate com a 

juventude apresentando as suas considerações e reforçando que, de facto, 

existe interesse e pertinência da classe política em ouvir a sociedade civil 

e em incentivar a sua efetiva participação e corresponsabilização na 

construção e implementação das políticas públicas.  

Consideramos que esta Agenda Jovem 2020 representa muito mais do 

que o resultado final em si mesmo, pois todo o processo anterior de debate 

e construção coletiva com diferentes parceiros e agentes de decisão da 

região, tal como, a participação ativa dos mais de 800 jovens que 

participaram nos diferentes processos de consulta são, de facto, um 

contributo de valor para a aproximação dos cidadãos aos agentes de 

decisão locais e regionais e uma oportunidade de excelência para a 

reanimação da credibilidade da sociedade civil pela política e pelo estado 

de democracia. Neste sentido, iremos também lançar, brevemente, um 

documento mais integral, que irá incorporar as considerações dos vários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Associativismo 

1 - Criar estruturas e organismos que promovam o diálogo e o trabalho em 

rede, através de espaços de debate e de trocas de experiencias entre 

associações, promovendo parcerias e o desenvolvimento de projetos em 

comum em prol da juventude. 

 

Emprego, Inovação e Empreendedorismo 

2 - Promover a formação em empreendedorismo e meios de criação do 

próprio emprego, estimulando os espirito empreendedor dos jovens, 

através da realização de ações de sensibilização nas escolas e atribuição 

de apoios para a criação de emprego próprio.  

 

3 - Melhorar a rede de divulgação e de comunicação das oportunidades e 

estruturas existentes, permitindo mais conhecimento e desenvolvimento 

de sinergias a fim de promover a criação de emprego e projetos de 

empreendedorismo na região.  

 

4 - Criar em cada município um gabinete com competências no apoio ao 

empreendedorismo jovem, inserção/reinserção profissional, de forma a 

potenciar as atividades e os recursos humanos de cada município. 

Paralelamente incentivar, a nível nacional, a criação de linhas de apoio 

para as autarquias poderem desenvolver este tipo de projetos. 

 

Educação e Formação 

5 - Desenvolver cursos de formação profissional em áreas de necessidade 

ou oportunidade a nível local e regional, valorizando os saberes e os ofícios 

locais e regionais. Para o efeito deverá ser realizado um diagnóstico de 

necessidades para identificar áreas de potencial crescimento económico, 

junto de empresas, autarquias, estabelecimentos de ensino e sociedade 

civil. 



 

6 - Promover programas de estágios curriculares integrados, desde os 

primeiros anos do ensino superior e ensino profissional, estabelecendo 

parecerias com entidades locais, evoluindo a duração do período de 

estágio consoante o ano que se frequenta. 

 

7 - Promover a educação não formal, sensibilizando e capacitando os 

professores para articulação entre os conteúdos curriculares e atividades 

relacionadas com este tipo de metodologia. De forma a potencializar o 

desenvolvimento de todo um conjunto de soft skills cada vez mais 

reconhecidas como essenciais para o exercício de uma cidadania ativa e 

para uma melhor integração no mercado de trabalho. 

 

 8 - Desenvolver projetos focados e dirigidos à comunidade local dentro 

dos estabelecimentos de ensino formal, técnico-profissional e informal 

integrando essas iniciativas no projeto educativo e no plano anual de 

atividades das escolas, promovendo a colaboração com várias associações 

locais e a autarquia. 

 

9 - Estimular a cidadania e a participação ativa das crianças e jovens 

através do ensino formal desde o primeiro ciclo através do recurso a 

metodologias e abordagens de educação não formal  Educação para a 

Cidadania. 

 

Abandono Escolar 

10 - Implementar ou adequar o acompanhamento individual dos alunos em 

risco de abandono, através de parcerias com organizações da sociedade 

civil e para o desenvolvimento de programas e projetos de 

acompanhamento educativo entre pares. 

 

 

 



 

Interculturalidade 

11 - Promover programas de intervenção local e ações de voluntariado 

jovem que fortaleçam o contato intercultural, combatendo o isolamento e a 

apatia social. 

 

Promoção da Saúde 

12- Construir ou melhorar as infraestruturas e acessos para pessoas com 

mobilidade reduzida, através da consultadoria de especialistas e da 

própria população alvo destas infraestruturas. 

 

Cultura, Desporto e Lazer 

13 - Promover estudos de âmbito cultural e desportivo de forma a 

ns na região. 

 

14 - Fortalecer parcerias entre autarquias, entidades locais, escolas, 

agentes culturais, desportivos e jovens, com o objetivo de promover 

atividades desportivas e culturais. 

 

15 - Criar e promover a divulgação de projetos culturais, desportivos e 

turísticos recorrendo aos média e às TIC diversificando a oferta cultural e 

desportiva a nível internacional. 

 

Turismo 

16- Promover parcerias entre diferentes sectores (hotelaria, restauração, 

transportes, cultura, lazer, entre outras), criando redes que potencializem 

o desenvolvimento de sinergias entre diversos atores, criando inovação e 

valor para o turismo na região. 

 

17 - Apostar na contratação de profissionais qualificados e investir na 

formação em áreas inovadoras para exploração do Turismo jovem, sénior e 

de saúde. 



 

Ambiente e Desenvolvimento Rural 

18 - Ordenar e planificar o território de forma a promover uma maior 

diversificação de utilização e de acesso aos meios rurais, assim como aos 

centros urbanos (em muitos casos em patente degradação), onde a 

melhoria da rede de transporte é fundamental. 

  

19 - Apostar em mercados emergentes (nacionais e internacionais) e no 

apoio ao desenvolvimento de produtos agrícolas inovadores e de 

excelência, aumentando assim a aposta no território rural e ecológico da 

região. 

 

20 - Promover ações educativas e sensibilizar a população em geral com o 

objetivo de incentivar a participação da comunidade na preservação 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Os contributos e comentários à Agenda Jovem 2020 poderão ser 

lançados em: 

http://algarve2020.ecos.pt/agenda-jovem2020/ 

 

Para mais informações: 

ECOS  Cooperativa de Educação, Cooperação e Desenvolvimento, CRL 

Universidade do Algarve Campus de Gambelas, Pavilhão A5  

8005 - 139 Faro | Algarve | Portugal 

Tel: +351 96 6669345 | Fax: +351 289800098  

E-mail: algarve2020@ecos.pt  

www.algarve2020.ecos.pt 
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