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CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

Este documento contém os comentários em termos de eventual enquadramento das ações do 

1º Plano de Ação Regional de Juventude do Algarve no âmbito dos apoios do Programa 

Operacional CRESC ALGARVE 2020, fornecidos pela equipa da CCDR – Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve em todos os setores do CRESC ALGARVE 

2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"ALGARVE 2020: UM CONTRATO JOVEM" 
1º PLANO DE AÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE DO ALGARVE 

 

ÁREA 1

Associativismo, Voluntariado e Participação Cívica

EIXOS DE INTERVENÇÃO OBJETIVOS DE INTERVENÇÃO AÇÕES RESULTADOS A ALCANÇAR Eventual enquadramento

Levantamento de necessidades de formação através da realização de 

diagnósticos aos técnicos e dirigentes associativos e técnicos municipais das 

áreas de juventude. 

Um diagnóstico de necessidades 

formativas realizado junto dos 

dirigentes associativos, técnicos de 

juventude e técnicos municipais por 

cada concelho

Levantamento de necessidades de formação 

através da realização de diagnósticos aos 

técnicos municipais das áreas de juventude. A 

despesa com o diagnóstico de necessidades é 

considerada ELEGÍVEL no âmbito do projeto de 

formação.

Programa de formação para técnicos 

das entidades e para técnicos 

municipais elaborados, abrangendo 

os 16 concelhos da região

9 ações de formação implementadas 

no âmbito do programa de formação, 

abrangendo técnicos municipais e de 

entidades em representação dos 16 

concelhos da região

Desenvolvimento de módulos de formação para professores do ensino 

básico e secundário na área da Educação para a Cidadania.

Elaborada e implementada pelo 

menos 1 ação em cada centro de 

formação, num minimo de 6  a nível 

da região

TO 10.1.2 - Formação Contínua de professores 

e formadores da educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário. Aguardam-se 

orientações superiores em termos de 

prioridades.

Legenda: 

TO = Tipologia de Operação

OE = Objetivo Específico

Elaboração e implementação de programa de 

formação a nível Municipal e regional para 

técnicos municipais. TO 11.1.1 - Apoio a ações 

de formação dos trabalhadores em funções 

públicas

2) Promover o reforço dos 

conhecimentos e competências 

técnicas dos professores na área de 

Educação para a Cidadania

I. Formação e Capacitação

1) Reforçar a capacidade técnica e de 

intervenção das associações e 

entidades públicas ligadas à área da 

juventude

Elaboração e implementação de programa(s) de formação a nível Municipal 

e regional para técnicos municipais e para técnicos de entidades que 

trabalhem com jovens. 



"ALGARVE 2020: UM CONTRATO JOVEM" 
1º PLANO DE AÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE DO ALGARVE 

ÁREA 2
Combate às Desigualdades de Oportunidades 

EIXOS DE INTERVENÇÃO OBJETIVOS DE INTERVENÇÃO AÇÕES
RESULTADOS A ALCANÇAR 

Eventual enquadramento

Capacitação de 2 agentes educativos, 

por agrupamento escolar, sobre as 

particularidades no trabalho com 

jovens de grupos e comunidades 

específicas

Capacitação de 2 profissionais de 

saúde por município, sobre as 

particularidades no trabalho com 

jovens de grupos e comunidades 

específicas

Capacitação de 2 profissionais de 

segurança pública por município, 

sobre as particularidades no trabalho 

com jovens de grupos e comunidades 

específicas

Realização de uma sessão 

multidisciplinar que permita a 

partilha dos diferentes papeís e 

procedimentos nas àreas da saúde, 

educação e segurança

OE 9.3.1 - T.O. Formação de públicos 

estratégicos. Destina-se a magistrados, 

forças de segurança, inspetores de 

trabalho, profissionais de saúde, 

professores e

outros profissionais cuja atividade possa 

ter impacto na consolidação da perspetiva 

da igualdade de género nas suas 

diferentes manifestações.

I - Formação e 

Capacitação de 

técnicos/as e 

profissionais 

1) Promover a formação adequada de 

profissionais e técnicos/as sobre o acesso e 

atendimento de grupos e comunidades 

específicas

Realização de Ações de formação 

multidisciplinares para agentes que 

trabalham com jovens, nomeadamente nas 

àreas da educação, saúde e segurança, 

sobre as particularidades no trabalho com  

jovens de grupos e comunidades 

específicas. 



Identificação de financiamentos/ 

oportunidades/ apoios/ recursos disponíveis 

para o desenvolvimento de projetos jovens 

para empreendedorismo social nas suas 

comunidades.

Financiamentos/ Oportunidades/ 

Apoios/ Recursos disponíveis 

identificados e listados

OE 8.4.1 (FSE) TO "Apoio à capacitação 

e constituição de empresas por 

mulheres"; OE 8.3.1/8.8.1 ou OE 

9.6.1/9.10.1 conforme a realidade 

geográfica e a tipologia apropriada.

II - Acesso a 

Oportunidades  

3) Apoiar o desenvolvimento de projetos 

jovens dirigidos às suas comunidades



"ALGARVE 2020: UM CONTRATO JOVEM" 
1º PLANO DE AÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE DO ALGARVE 

ÁREA 3

Interculturalidade e Solidariedade  Intergeracional

EIXOS DE INTERVENÇÃO OBJETIVOS DE INTERVENÇÃO AÇÕES RESULTADOS A ALCANÇAR Eventual enquadramento

Realizar atividades em âmbito escolar onde 

se possa trabalhar a diversidade cultural 

com atividades participativas, lúdicas e 

desportivas (Sessões de esclarecimento, 

encontros gastronómicos , encontros 

musicais, sessões de partilha de costumes e 

tradições, onde seja realizada a partilha das 

diferentes culturas).

Atividades realizadas em todos os 

agrupamentos de escolas do Algarve

Poderá ser possível através 

do OE 10.1.1 - TO 

"Intervenções que 

favoreçam a redução do 

abandono escolar e a 

melhoria do sucesso 

educativo (TEIP...)"

I - Interculturalidade

1) Promover a participação ativa  de grupos 

imigrantes em atividades locais, de forma a 

haver troca de experiencias entre diversas 

culturas.



"ALGARVE 2020: UM CONTRATO JOVEM" 
1º PLANO DE AÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE DO ALGARVE 

ÁREA 5
 Mobilidade (Internacional, Nacional e Regional)

EIXOS DE INTERVENÇÃO OBJETIVOS DE INTERVENÇÃO AÇÕES RESULTADOS A ALCANÇAR Eventual enquadramento



"ALGARVE 2020: UM CONTRATO JOVEM" 
1º PLANO DE AÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE DO ALGARVE 

ÁREA 5
 Mobilidade (Internacional, Nacional e Regional)

EIXOS DE INTERVENÇÃO OBJETIVOS DE INTERVENÇÃO AÇÕES RESULTADOS A ALCANÇAR Eventual enquadramento



"ALGARVE 2020: UM CONTRATO JOVEM" 
1º PLANO DE AÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE DO ALGARVE 

ÁREA 6
Educação, Formação e Abandono Escolar 

EIXOS DE INTERVENÇÃO OBJETIVOS DE INTERVENÇÃO AÇÕES RESULTADOS A ALCANÇAR Eventual enquadramento

Responder ao insucesso e abandono 

escolar através do envolvimento de 

todos os agentes nos processos 

educativos dentro do espaço escolar.

Aumentado o sucesso escolar e desta 

forma diminuído o abandono

OE 10.1.1 - TO "Intervenções que 

favoreçam a redução do abandono 

escolar e a melhoria do sucesso 

educativo (TEIP, PIEF, PMSE, atividades 

de ocupação de tempos livres nas 

escolas)"

Desenvolver propostas de formação 

de educadores, pais e encarregados 

de educação e outros agentes através 

de metodologias de Educação Não 

Formal.

Aumentar o sucesso escolar e o 

envolvimento das familias

OE 10.1.2 - TO "Formação contínua de 

professores e formadores da educação 

pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário"

III. PROMOVER A 

EDUCAÇÃO FORMAL E 

NÃO FORMAL

6) Promover o sucesso escolar e 

combater o abandono escolar, 

através da criação de ofertas 

educativas e formativas 

diferenciadas, dentro e fora da 

escola, por entidades que 

promovam ou certifiquem 

competências e conhecimentos.



"ALGARVE 2020: UM CONTRATO JOVEM" 
1º PLANO DE AÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE DO ALGARVE 

ÁREA 7

Emprego, Inovação e Empreendedorismo

EIXOS DE INTERVENÇÃO OBJETIVOS DE INTERVENÇÃO AÇÕES RESULTADOS A ALCANÇAR Eventual enquadramento

Apoiar o desenvolvimento e implementação de 

projetos empreendedores de jovens baseados nas 

características de atração turísticas da região. 

5 projetos jovens apoiados baseados 

nas características de atração 

turísticas da região 

OE 8.4.1 (FSE) TO "Apoio à capacitação 

e constituição de empresas por 

mulheres"; OE 8.3.1/8.8.1 ou OE 

9.6.1/9.10.1 conforme a realidade 

geográfica e a tipologia apropriada.

Criar um Programa de Capacitação e 

Empreendedorismo dirigido à população feminina, 

promovendo o empreendedorismo feminino.

Um programa de capacitação e 

empreendedorismo dirigido à 

população feminina criado

OE 8.4.1 (FSE) - TO "Apoio à 

capacitação e constituição de empresas 

por mulheres" e depois OE 8.3.1/8.8.1 

ou OE 9.6.1/9.10.1 conforme a 

realidade geográfica e a tipologia 

apropriada.

Identificação de empreendedores que pretendam 

apoiar financeiramente novos projetos / ideias de 

jovens numa lógica de Business Angel;

Levantamento de empreendedores 

quepretendam apoiar 

financeiramente novos projetos / 

ideias de jovens

Para Business Angels,  Instrumentos 

financeiros através de Fundos 

específicos

II. Empreendedorismo 

Jovem

3) Promover o ecossistema favorável 

ao empreendedorismo e à criação de 

start-ups  de empresas ou 

organizações jovens.

4) Promover o Empreendedorismo 

Social e inclusivo

5) Fomentar o Networking entre 

jovens empreendedores/as da região 

do Algarve, criando espaços de 

partilha de experiências e de saberes



Desenvolver um programa de estágios de curta 

duração, permitindo assim a observação e o treino 

das competências profissionais e a ligação da teoria 

à prática.

Programa de estágios criado

Eventualmente, através do Programa 

de Estágios Profissionais, financiado 

pelo IEFP (Consultar o IEFP).

Programa de incentivos criado para o 

desenvolvimento de negócios 

sustentados em produtos regionais

Mais 10 negócios sustentados em 

produtos regionais criados

10 ações de informação realizadas ao 

longo da região 

10 novas empresas beneficiam do 

apoio à internacionalização e à 

exportação de produtos locais

OE 8.4.1 (FSE) TO "Apoio à capacitação 

e constituição de empresas por 

mulheres"; OE 8.3.1/8.8.1 ou OE 

9.6.1/9.10.1 conforme a realidade 

geográfica e a tipologia apropriada.

Sistema de incentivos PI 3.2

IV. Setores Prioritários 

na Economia Regional

9) Reforçar a comunicação dos 

produtos e serviços regionais, 

facilitando o acesso e conhecimento 

dos mesmos.

Criação de Incentivos ao desenvolvimento de 

negócios sustentados em produtos regionais. 

Divulgação dos apoios à internacionalização de 

empresas e a exportação de produtos locais.

III. Transição Escola-

Trabalho

6) Promover uma maior aproximação 

entre a Escola e as Empresas e 

Organizações da região
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ÁREA 8
Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

EIXOS DE INTERVENÇÃO OBJETIVOS DE INTERVENÇÃO AÇÕES RESULTADOS A ALCANÇAR Eventual enquadramento



"ALGARVE 2020: UM CONTRATO JOVEM" 
1º PLANO DE AÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE DO ALGARVE 

ÁREA 9
Ambiente e Desenvolvimento Rural

EIXOS DE INTERVENÇÃO OBJETIVOS DE INTERVENÇÃO AÇÕES RESULTADOS CONCRETOS A ALCANÇAR Eventual enquadramento



"ALGARVE 2020: UM CONTRATO JOVEM" 
1º PLANO DE AÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE DO ALGARVE 

ÁREA 10
Promoção da Saúde e Prevenção de Comportamentos de Risco

EIXOS DE INTERVENÇÃO OBJETIVOS DE INTERVENÇÃO AÇÕES
RESULTADOS CONCRETOS A 

ALCANÇAR 
Eventual enquadramento

OE 9.4.1 - TO "Sensibilização e 

informação de crianças e jovens para 

a lógica preventiva da prática de 

estilos de vida saudáveis".Realizadas 3 ação de formação de 

nivel intermédio/ avançado para 

educadores, auxiliares e  profissionais 

de saúde que trabalham com as 

escolas, no Centro, Barlavento e 

Sotavento da Região

III. Inovação e 

Formação Contínua no 

trabalho com Jovens 

4) Promover o reforço de competências 

de técnicos e educadores em temáticas 

e metodologias promotoras de 

respostas eficazes às necessidades e 

expetativas dos/as jovens

Desenvolver ações de formação contínuas sobre Promoção de Estilos de Vida 

Saudáveis e prevenção de comportamentos de risco com jovens.

Realizadas 3 ação de formação de 

nivel básico para educadores, 

auxiliares e  profissionais de saúde 

que trabalham com as escolas, no 

Centro, Barlavento e Sotavento da 

Região



 

CONTACTOS 
 

WWW.ALGARVE2020.PT  

 

Secretariado Técnico do PO: 

E-mail: algarve2020@ccdr-alg.pt 

Praça da Liberdade, 2 

8000-164 Faro - Portugal 

Tel.: +351 289 895 200  
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