
ATA DO PLENÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 
REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2011 

 
 

Aos 13 dias do mês de Dezembro de dois mil e onze, pelas dezanove horas, realizou-se, 

no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro, um plenário do Conselho Municipal de 

Juventude, com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

1- Balanço das atividades realizadas no âmbito do Plano Estratégico para a 

Juventude. 

2- Apresentação das linhas gerais de proposta de normativo de apoio ao 

associativismo juvenil. 

3- Apresentação de proposta da JSD para criação de uma Assembleia Municipal de 

Jovens. 

4- Outros assuntos. 

 

Estiveram presentes os representantes das associações indicadas na lista anexa a esta ata 

e que dela faz parte integrante. 

 

Presidiu à reunião o Sr. Vereador Paulo Santos, representante da Câmara Municipal de 

Faro no Conselho Municipal de Juventude, que deu início aos trabalhos. 

 

Foi dada a palavra à Técnica Superior Isabel Sousa, da Divisão de Desporto e 

Juventude, que fez uma apresentação do Juvfaro, relativamente aos seus objetivos e ao 

modo como tem funcionado, fazendo também um balanço das atividades realizadas em 

2011 no âmbito do Plano Estratégico para a Juventude. 

 

Passou-se, de seguida, ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos, tendo sido dada a 

palavra ao Técnico Superior Jorge Candeias, da Divisão de Desporto e Juventude, que 

apresentou as linhas gerais de uma proposta de normativo de apoio ao associativismo 

juvenil, após ter feito uma reflexão sobre os atuais problemas verificados em relação à 

participação das associações juvenis. 

 

Seguiu-se um momento de discussão e apresentação de opiniões e sugestões dos 

membros do Conselho Municipal de Juvenil presentes na reunião.  

Rita Correia, representante da Associação Académica da Universidade da Universidade 

do Algarve, falou acerca da importância das ações de promoção do voluntariado, não só 

nas escolas secundárias, mas também no ensino universitário. Esta representante fez 

ainda referência ao artigo 4 da proposta de normativo ao associativismo juvenil, 

considerando os prazos de entrega de candidaturas, para apoio a projetos juvenis, 

difíceis de cumprir. Intervieram neste momento o Sr. Vereador Paulo Santos, para 

salientar que é fundamental um planeamento de eventos com antecedência e o Sr. Chefe 

de Divisão de Desporto e Juventude, André Férin, que afirmou que, para uma entidade 

que queira organizar um evento com uma grande dimensão, o prazo previsto no 

normativo é razoável, pois é preciso planear e estruturar, internamente, todo o apoio a 

atribuir. 

André Ramos, representante da Associação Recreativa e Cultural do Algarve juntou-se 

ao debate para salientar a importância da existência de um normativo de apoio ao 

associativismo juvenil, pois é necessário existirem regras. Sugeriu, no entanto que se 

“flexibilize” um pouco os prazos. Este membro falou ainda acerca da necessidade de se 



apoiarem, para além das associações, os grupos informais de jovens que também 

organizam determinadas iniciativas, que poderão estar enquadradas nos objetivos 

estratégicos definidos no Plano. 

O representante Hugo Vieira, da Juventude Socialista Democrata, discursou acerca da 

importância do Conselho Municipal de Faro e de todo o trabalho positivo que esta 

estrutura tem desenvolvido no âmbito da participação juvenil. Falou acerca da 

necessidade de existirem normas, que refletem a transparência do Município no que diz 

respeito à atribuição de apoios, acerca da importância do Banco Local de Voluntariado 

para promoção da participação ativa dos jovens na sociedade e acerca da necessidade de 

se criarem canais internos de partilha de informação para potenciar as atividades das 

associações. 

Este momento de debate contou ainda com a intervenção de André Teixeira, da 

Juventude Socialista, que sugeriu, relativamente ao apoio administrativo previsto no 

normativo de apoio ao associativismo juvenil, a isenção do pagamento de taxas. O Sr. 

vereador Paulo Santos respondeu que é da opinião que as associações devem beneficiar 

dessa isenção, no entanto esta possibilidade dependerá do tipo de taxa. O membro 

André Teixeira voltou a intervir, referindo que no tipo de apoio financeiro, o Município 

deveria contar com uma verba específica para os projetos juvenis. O Sr. Vereador Paulo 

Santos evidenciou, de seguida, as dificuldades financeiras do Município de Faro, 

esclarecendo que não é possível inscrever essa rubrica em orçamento, mas que no 

entanto será levada essa anotação quando o normativo de apoio ao associativismo 

juvenil for apresentado em Reunião de Câmara para aprovação. 

O representante da Associação de Designers do Sul, Bruno Cruz, usou da palavra para 

esclarecer algumas dúvidas relativamente ao normativo de apoio ao Associativismo 

Juvenil e para relembrar da necessidade de se reverem os prazos de candidaturas 

referentes neste documento. 

 

No final deste momento de debate, o Sr. Vereador Paulo Santos informou os membros 

acerca do Primeiro Encontro de Trabalho do Juvfaro, que irá decorrer no próximo dia 

14 de Janeiro, e que deverá ser um espaço de participação dinâmica, no qual as 

associações irão trabalhar em conjunto e planear atividades a desenvolver no âmbito do 

Plano Estratégico, com a dinamização da ECOS, Cooperativa de Educação, Cooperação 

e Desenvolvimento. 

 

Passou-se, de seguida, ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, tendo sido 

apresentada, pelo representante Eduardo Almeida, da Juventude Socialista Democrata, 

uma proposta para a criação de uma Assembleia Municipal de Jovens, tendo sido posto 

à discussão este projeto. O representante João Coelho, da Associação de Estudantes da 

Escola Secundária Tomás Cabreira, salientou que seria mais importante desenvolver o 

projeto no 3.º ciclo do Ensino Básico. O Sr. Vereador Paulo Santos falou da necessidade 

de se criar uma comissão especializada com membros do Juvfaro, para o 

desenvolvimento desta iniciativa. 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 

ata, que depois de lida vai ser assinada pelo Presidente da mesa e Secretários. 

 

 

 


