
ATA DO PLENÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 
REALIZADO NO DIA 27 DE MARÇO DE 2013 

 
 

Aos 27 dias do mês de Março de dois mil e treze, pelas dezoito 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. Projeto “Algarve 2020: Uma Proposta 

Jovem” da Ecos; 1.1. Ponto de situação das atividades; 1.2. I Encontro de Juventude do 

Algarve; 2. Preparação do Evento Faro Jovem 2013; 3. Balanço das atividades no 

âmbito do Plano de Atividades 2013; 4. Assembleia Municipal de Jovens; 5. 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.------------------- 

Antes do primeiro ponto da ordem de trabalhos, foi dada a palavra à Técnica Superior 

Mónica Aleixo, da Divisão de Ação Social da CMF, que fez uma apresentação do 

Banco Local de Voluntariado (BLV), relativamente aos seus objetivos e ao modo como 

tem funcionado.-------------------------------------------------------------------------------------- 

O representante da Escola Secundária Tomás Cabreira afirmou ter muitos alunos para 

inscrever no BLV ou então para criar um processo semelhante, mas interno.--------------- 

A Técnica Superior Mónica Aleixo disse que era interessante a criação de bancos de 

voluntários internos nas várias instituições e que está disponível para colaborar nesses 

processos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

A representante do IPDJ mencionou a mais-valia da criação de sinergias neste 

enquadramento, uma vez que também possuem projetos direcionados para o 

voluntariado, embora para outros segmentos etários, concluindo com a necessidade de 

se marcar uma reunião para debater o assunto.-------------------------------------------------- 

Os representantes da Arca e da Associação Académica da Ualg acrescentaram também 

que estão disponíveis para colaborar na divulgação do BLV nas escolas e universidade.- 

O Vereador, em jeito de conclusão diz que, o facto de existirem vários sistemas de 

angariação de voluntários internos em cada instituição é positivo e reitera a necessidade 



da criação de sinergias, confirmando a disponibilidade da CMF para colaborar no 

processo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

palavra à representante da ECOS que apresentou o projeto Algarve 2020 e o programa 

provisório do projeto EJA.-------------------------------------------------------------------------- 

O Vereador, após felicitar o trabalho da ECOS no que concerne aos projetos 

apresentados, evidenciou as mais-valias dos mesmos e apelou ao envolvimento de todas 

as instituições representadas.----------------------------------------------------------------------- 

Passou-se de seguida, ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos com a apresentação do 

Faro Jovem 2013 pelo Técnico Superior Jorge Candeias da Divisão de Desporto e 

Juventude.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vereador solicitou mais contributos aos participantes, informando que devem propor 

atempadamente o que gostariam de apresentar e que a participação também pode surgir 

na comissão organizadora. Salientou ainda que vamos integrar o Maio Jovem neste 

evento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

As associações, Be Alive, Sê Mais Sê Melhor e as Associações de Estudantes 

representadas ofereceram-se para participar na comissão organizadora do Faro Jovem.-- 

No âmbito do Faro Jovem, os representantes da Associação Be Alive dizem que seria 

interessante a inclusão de atividades com o tema da alimentação e cuidados de saúde.-- 

No seguimento, a representante do IPDJ diz que poderão disponibilizar a carrinha do 

programa “Cuida-te” para a divulgação dos seus temas.--------------------------------------- 

O representante da Arca diz que devem existir dois palcos no evento para dinamização 

de zonas diferentes.---------------------------------------------------------------------------------- 

O Vereador concorda com as observações dos representantes e dá por encerrado o ponto 

de ordem “Faro Jovem”.---------------------------------------------------------------------------- 

Seguiu-se o terceiro ponto da ordem de trabalhos, através do Técnico Superior Jorge 

Candeias, que fez um balanço dos momentos já decorridos do Plano de Atividades de 

2013, apelando a um maior contacto das associações com a Divisão de Desporto e 

Juventude para que passe mais informação sobre as iniciativas que organizam. Fez 

também um balanço da Assembleia de Jovens do ano transato e informa que já foram 

solicitadas novas propostas até ao dia 10 de Abril.---------------------------------------------- 



Nesta sequência o representante da Arca diz que deveríamos organizar a Assembleia 

Municipal de Jovens por bancadas representativas das associações, permitindo assim a 

participação de mais jovens.------------------------------------------------------------------------ 

O Vereador concorda com o representante da Arca e diz que, pelo facto de não termos 

muito tempo até à realização da Assembleia, podermos experimentar através da 

presença de elementos dessas bancadas no público, facultando-lhes a possibilidade de 

participação.------------------------------------------------------------------------------------------ 

O representante da Escola Secundária da Tomás Cabreira afirma que é importante a 

presença de outras de outras entidades na Assembleia, com o intuito de ficarem a 

conhecer o que os jovens fazem.------------------------------------------------------------------- 

Em relação à última Assembleia de Jovens, o representante da Escola Secundária João 

de Deus afirmou que houve pouco tempo de debate e concorda ainda com a ideia da 

criação de bancadas participativas.---------------------------------------------------------------- 

O representante da JSD concordou com a ideia da criação de bancadas na Assembleia 

de Jovens, no sentido de fomentar mais o debate entre jovens. Disse também que em 

relação à “mostra” Faro Jovem, deveria ser incluída uma atividade de formação sobre a 

área da gestão de associações. Terminou a intervenção com os parabéns à Divisão de 

Desporto e Juventude pelo trabalho desenvolvido na área da juventude.-------------------- 

A Associação Sê Mais Sê Melhor e Cooperativa ECOS disponibilizaram-se, nesse 

seguimento, para constituir essa bancada de opinião. ------------------------------------------ 

O Vereador concordou com a temática proposta pelo representante da JSD e lançou o 

repto, para que os próprios fossem os dinamizadores dessa ação de formação. Informou 

ainda que, o Normativo de Apoio ao Associativismo Juvenil iria à próxima reunião de 

câmara, mas sem a parte do apoio financeiro.---------------------------------------------------- 

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.------------- 
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