
Ata do plenário do Conselho Municipal de Juventude de 28 de março de 2014 

 
 
Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e catorze, pelas dezoito horas, no Salão Nobre 
da Câmara Municipal de Faro, reuniu o Conselho Municipal de Juventude com a seguinte ordem 
de trabalhos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto um – Eleição dos secretários do Conselho Municipal de Juventude;-------------------------------- 
Ponto dois – Eleição do representante do Conselho Municipal de Juventude no Conselho 
Municipal de Educação;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto três – Juventude e o algarve- ECOS- balanços de eventos já decorridos e apresentação de 
novos projetos---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro – Balanço do segundo encontro do Juvfaro-------------------------------------------------------- 
Ponto cinco – Balanço do evento Faro Jovem 2013 / Preparação da edição de 2014------------------- 
Ponto seis – Outros assuntos------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram presentes:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro, Paulo Santos; o Chefe de Divisão de Desporto e 
Juventude, Vítor Filipe, o representante do Conselho Municipal de Educação, Manuel Célio 
Conceição; o representante da Associação Académica da Universidade do Algarve, Nuno Simões; 
a representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária Tomás Cabreira, Catarina 
Palma; o representante do IPDJ- Instituto Português do Desporto e Juventude, José Vieira; a 
representante do Grupo de Jovens APF- Associação para o Planeamento da Família, Catarina 
Evaristo; a representante da ECOS- Cooperativa de Educação, Cooperação e Desenvolvimento, 
Sofia Martins e os voluntários europeus desta entidade: Daniel Redondo, Kaja Taszczych, Alessia 
Pesavento e Marta Skorczynska; o representante da JSD- Juventude Social Democrata, Hugo 
Vieira; os representantes da Associação de Ação Bíblica Be@live, Mário Mateus e Ricardo 
Cerdeira; as representantes da Sê Mais Sê Melhor- Associação para a Promoção do Potencial 
Humano, Sofia Justino e Eliana Calixto; o representante da JCP- Juventude Comunista 
Portuguesa, Ricardo Martins; o representante da bancada do PS- Partido Socialista na 
Assembleia Municipal de Faro, Leonel Morgadinho; o representante da ARCA- Associação 
Recreativa e Cultural do Algarve, André Ramos; a representante da bancada do CDS-PP- Partido 
Popular na Assembleia Municipal de Faro, Teresa Tavares e o representante da bancada do PSD- 
Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Faro, Eduardo Almeida.-------------------------- 
Estiveram ainda presentes os Técnicos Superiores da Divisão de Desporto e Juventude Isabel 
Sousa e Jorge Candeias.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificada a existência de quórum, o Vice-Presidente Paulo Santos presidiu e iniciou a reunião, 
pedindo aos presentes para se apresentarem e de seguida pediu autorização para acrescentar na 
ordem de trabalhos o ponto um, que não estava previsto, referente à eleição dos secretários do 
Juvfaro. Foram eleitos, por unanimidade, os representantes das juventudes partidárias, 
nomeadamente Hugo Vieira da Juventude Social Democrata e Ricardo Martins, da Juventude 
Comunista Portuguesa. O Vice-Presidente Paulo Santos prosseguiu com o ponto dois, a eleição 
do representante do Conselho Municipal de Juventude no Conselho Municipal de Educação, 
solicitando aos presentes que apresentassem uma proposta. Após manifestação de interesse da 
Associação Académica da Universidade do Algarve em representar o Juvfaro no Conselho 
Municipal de Educação, foi eleita por unanimidade a Presidente de Direção daquela Associação, 
Filipa Braz da Silva.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deu seguimento aos assuntos a tratar na reunião Sofia Martins, representante da ECOS- 
Cooperativa de Educação, Cooperação e Desenvolvimento. Começou por fazer um balanço do 
projeto Algarve 2020- Uma Proposta Jovem, que visou desenvolver uma nova cultura de 
participação dos jovens nos processos de tomada de decisão e cujo trabalho foi mais “vincado” 
em Faro. Informou que neste momento a ECOS está à procura de outras formas de financiamento 
para que o projeto tenha continuidade. Continuou a sua exposição com a apresentação do projeto 
de voluntariado europeu, que pretende apoiar e capacitar as organizações de juventude de Faro e 
apresentou os quatro voluntários europeus que marcaram presença neste plenário. Sofia Martins 
apelou à participação dos presentes com o preenchimento do questionário desenvolvido pela 
ECOS, que surge no âmbito do projeto internacional “AGORA: Qualidade e Inovação na 
participação jovem a nível local”, um projeto de cooperação entre oito países que pretende 
desenvolver um Guia de Qualidade para os Conselhos Municipais de Juventude ou estruturas 



semelhantes. De acordo com Sofia Martins, pretende-se com este instrumento perceber como 
poderão funcionar com maior eficácia os conselhos municipais de juventude, perceber quais são 
os seus objetivos e alertar para as potencialidades destas estruturas, que funcionam apenas “a 
dez por cento”. Seguidamente a representante da ECOS apresentou outro projeto, o “Falar Disso”, 
que tem como objetivo deixar de lado preconceitos e moralidades e colocar diferentes atores e 
jovens a falar da sexualidade.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio de seguida o representa da ARCA, André Ramos, para questionar sobre a possibilidade 
de realização de um novo encontro do Juvfaro, uma vez que os anteriores foram muito positivos 
na medida em que houve troca de experiências e lançamento de um plano de atividades das 
associações juvenis. A representante Sofia Martins respondeu que neste momento não há 
financiamento na ECOS para a dinamização destes encontros de trabalho mas que faz todo o 
sentido a sua continuação. No seguimento desta ideia o Vice-Presidente Paulo Santos salientou o 
interesse da ideia apresentada pelo André Ramos, uma vez que o encontro de trabalho foi uma 
realidade em 2011 e 2012, e em 2013 não se realizou por vários motivos internos. Referiu que 
deverá ser retomada essa prática e perceber em conjunto quais sinergias poderão existir entre as 
várias associações juvenis. A representante Sofia Martins informou que a ECOS se poderá 
disponibilizar para a facilitação do processo e dar o seu contributo, apesar de não ter condições 
financeiras para suportar a organização.----------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente Paulo Santos sugeriu que fosse criada uma comissão com as associações para 
o planeamento de um encontro de trabalho do Juvfaro, tendo-se no momento disponibilizado, para 
formação da mesma, as seguintes entidades: ARCA- Associação Recreativa e Cultural do 
Algarve, JSD- Juventude Social Democrata, Grupo de Jovens APF- Associação para o 
Planeamento da Família, Sê Mais Sê Melhor, Associação de Ação Bíblica “Be@live” e ECOS- 
Cooperativa de Educação, Cooperação e Desenvolvimento. O Vice-Presidente continuou a usar 
da palavra para falar da importância e interesse do evento EJA- Primeiro Encontro de Juventude 
do Algarve, dinamizado pela ECOS no passado ano, no âmbito do projeto Algarve 2020. 
Considera que foi criada uma importante dinâmica entre as associações, e também com o 
encontro dos vários vereadores dos pelouros da juventude do Algarve. Referiu que este encontro 
resultou dum trabalho extremo da ECOS, e que o Conselho Municipal de Juventude poderá de 
futuro pensar num formato semelhante e, em primeiro lugar, preparar reuniões com os vereadores 
da região, no seio da AMAL- Comunidade Intermunicipal do Algarve e em segundo lugar, propor à 
mesma entidade que continue a apoiar um Encontro Regional de Juventude e assuma a sua 
dinamização e o seu financiamento.----------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio de seguida o representante do Instituto Português do Desporto e Juventude, José Vieira, 
para informar que está em fase de conclusão um processo de constituição de um conselho 
consultivo regional do IPDJ, em que a AMAL estará também representada.------------------------------- 
Relativamente a este assunto, o Vice-Presidente Paulo Santos concluiu que é urgente enviar à 
AMAL uma proposta para que se reiniciem as reuniões com os vereadores dos pelouros da 
juventude do Algarve e que se dê seguimento, com a ECOS, ao Encontro de Juventude do 
Algarve, com o financiamento e dinamização da AMAL, tendo em conta a falta de verba da 
primeira entidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio de seguida o representante da JSD, Hugo Vieira, que propôs a criação de uma 
Comissão Intermunicipal de Juventude, estrutura esta prevista no artigo catorze da Lei que cria o 
regime jurídico dos conselhos municipais de juventude.--------------------------------------------------------- 
A representante da ECOS Sofia Martins prosseguiu a ordem de trabalhos, passando ao ponto 
quatro, referente ao balanço do segundo encontro do Juvfaro. Neste encontro foi criada uma 
dinâmica de participação das várias associações, que assumiram que é necessária uma maior 
participação e um maior envolvimento dos membros do Conselho Municipal de Juventude, pois 
existe um associativismo atomizado e fragmentado. Sofia Martins referiu que será necessário 
melhorar a comunicação interna e comunicação externa, identificar áreas de trabalho comum, 
criar comissões especializadas e parcerias que permitam a realização de maiores e melhores 
projetos juvenis. Salientou ainda que durante este encontro foram criadas comissões para várias  
áreas, nomeadamente Atividades/Eventos, Voluntariado, Comunicação, 
Empreendedorismo/Formação e Recursos, sendo necessário reorganizar e colocar em prática o 
trabalho de cada uma das comissões.-------------------------------------------------------------------------------- 
O Técnico da Divisão de Desporto Jorge Candeias apresentou o quinto ponto do plenário 
referente ao balanço do evento Faro Jovem 2013, que teve como principal objetivo divulgar o 



associativismo juvenil existente no concelho. Enumerou as várias atividades desenvolvidas neste 
dia, nas áreas da dança, música, artes visuais, saúde e formação. Seguidamente apresentou uma 
proposta para realização da edição de 2014 do Faro Jovem, sugerindo o dia 24 de maio. O local 
proposto para o evento é o Complexo Desportivo da Penha (junto ao Pavilhão Municipal e Skate 
Parque), que poderá potenciar a iniciativa e torná-la mais atrativa visto tratar-se de um local com 
boa visibilidade e frequentado por muitos jovens. Para além da habitual mostra das associações 
juvenis, da feira de artigos em segunda mão, dos workshops, do peddy-paper, da mostra das 
seções da Associação Académica da Universidade do Algarve, pretende-se ainda a organização 
de um evento desportivo de âmbito nacional, nas vertentes de Skate e BMX. Durante a noite 
propõe-se a atuação de bandas locais e de DJ’s.------------------------------------------------------------------ 
O representante do Conselho Municipal de Educação, Manuel Célio Conceição, alertou para o 
facto de que o evento não deverá ser realizado dia 24 de maio, uma vez que no dia seguinte 
decorrerão as Eleições Europeias. Neste sentido, ficou por definir uma nova data para a 
realização do Faro Jovem.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Vice-Presidente Paulo Santos usou da palavra para propor a criação de uma comissão de 
trabalho para este evento, tendo sido identificadas as seguintes entidades: Grupo de Jovens APF, 
Associação Académica da Universidade do Algarve, Associação de Estudantes da Escola 
Secundária Tomás Cabreira, Associação Sê Mais Sê Melhor, Associação “Be@live” e a JSD Faro. 
Usou da palavra André Ramos, para apresentar uma proposta para organização de sessões de 
esclarecimento sobre as Eleições Europeias, tendo em conta que os jovens são os que têm mais 
dúvidas relativamente ao processo eleitoral. André Ramos sugeriu que se organizem, nas Escolas 
Secundárias do concelho e Ensino Superior, tertúlias e reuniões informais, com presença das 
juventudes partidárias e dos diversos partidos políticos, para que seja explicado aos jovens, de 
forma pedagógica, qual o papel do Parlamento Europeu, a importância do voto, os objetivos das 
eleições europeias, entre outros esclarecimentos. O representante da JSD, Hugo Vieira, interveio 
para se disponibilizar para a comunicação desta ação de esclarecimento, considerando que a 
mesma terá de se realizar antes do mês de maio, caso contrário o processo será influenciado pela 
“caça ao voto”. Neste seguimento usou da palavra Leonel Morgadinho, representante do Partido 
Socialista, que não verificou inconveniente na realização das sessões de esclarecimento em 
período de campanha, referindo haver capacidade por parte dos partidos políticos em distinguir as 
ações de campanha e apelo ao voto das ações de sensibilização. Informou ainda que tanto o 
Partido Socialista como a Juventude Socialista estão disponíveis para iniciativas nesse âmbito. 
Acrescentou que se deveria aproveitar algum trabalho que já vem sendo desenvolvido pela 
Associação RUA FM em colaboração com o Centro de Documentação da Universidade do 
Algarve, no que ao tema da Europa diz respeito.------------------------------------------------------------------- 
Fez de seguida uma intervenção o representante do Conselho Municipal de Educação, Manuel 
Célio Conceição, afirmando que esta geração é a mais habilitada de sempre mas que a 
participação é cada vez menor. Salientou que os jovens “já não ouvem a conversa do 
associativismo”, sendo este um discurso que “não passa”. Considera que é preciso esclarecer a 
importância do voto, e até ao final do mês de abril, envolver todas as juventudes partidárias, sem 
que estas façam menção ao seu partido.----------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente Paulo Santos salientou que o processo de esclarecimento deverá ser prático, 
com utilização do “Europe Direct” e envolvência dos partidos políticos para informar e incentivar 
ao voto consciente dos jovens, sendo o período ideal para esta ação entre 25 de abril e 1 de maio. 
Usou da palavra a representante da Associação Sê Mais sê Melhor, Eliana Calixto para informar o 
JuvFaro que está em curso, através da FNAJ- Federação Nacional das Associações Juvenis, a 
constituição de uma Federação Regional de Associações Juvenis.------------------------------------------- 
De seguida usou da palavra André Ramos da ARCA para questionar o Vice-Presidente Paulo 
Santos sobre a disponibilidade de criação, na antiga Fábrica da Cerveja, de um espaço de 
dinamização das associações juvenis.-------------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente respondeu que por diversas questões de segurança e condições logísticas, não 
é viável a sua utilização. No entanto, poderá haver um espaço colaborativo para as indústrias 
criativas, com a parceria da Universidade do Algarve a nível de financiamento, e com o 
envolvimento do tecido associativo, sendo no entanto necessário estudar e discutir a viabilidade e 
sustentabilidade deste projeto.------------------------------------------------------------------------------------------  
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata que, depois 
de lida e aprovada, irá ser assinada pelo presidente da mesa e secretários.------------------------------- 


