
Ata do plenário do Conselho Municipal de Juventude de 3 de julho de 2012 

 
 
Ao terceiro do mês de julho de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta minutos, no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Faro, reuniu o Conselho Municipal de Juventude com a seguinte 
ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto um – Balanço das atividades desenvolvidas no âmbito do Plano de Ação;--------------------- 
Ponto dois – Apoio às atividades das associações e parcerias desenvolvidas;---------------------------- 
Ponto três – Próximos eventos;----------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro – Apresentação do novo projeto da ECOS- “Algarve 2020- Uma Proposta Jovem”-----
Ponto cinco- Outros assuntos-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram presentes:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador do Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Faro, Paulo Santos; os 
representantes da Associação de Ação Bíblica em Portugal “Be@live”, Mário Mateus e José Dias; 
os representantes da Associação Académica da Universidade do Algarve, Rita Correia, João 
Pedro Ferreira e Bruno Pinto; o representante da ADS- Associação de Designers do Sul, Bruno 
Boto; o representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, 
Miguel Dionísio; o representante da ARCA- Associação Recreativa e Cultural do Algarve, André 
Ramos; as representantes da Associação Dança Cultura e Arte, Urban Xpression, Patrícia Galvão 
e Ana Catarina Santos; a representante da APF, Associação para o Planeamento da Família, 
Sofia Martins; o representante da ARCM- Associação Recreativa e Cultural de Músicos, Armindo 
Silva; as representantes da ECOS- Cooperativa de Educação, Cooperação e Desenvolvimento, 
Natália Estrelo e Sofia Martins; a representante do IPDJ- Instituto Português do Desporto e 
Juventude, Isabel Frade; o representante da JCP- Juventude Comunista Portuguesa, Ricardo 
Catarro; o representante da JSD- Juventude Social Democrata, Hugo Vieira; os representantes da 
JS- Juventude Socialista, Diogo Martins e Gonçalo Graça e a deputada da bancada do Partido 
Socialista na Assembleia Municipal de Faro, Inês Pereira.------------------------------------------------------ 
Estiveram ainda presentes os Técnicos Superiores da Divisão de Desporto e Juventude Isabel 
Sousa e Jorge Candeias.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificada a existência de quórum, o Vereador Paulo Santos presidiu e iniciou a reunião, dando as 
boas-vindas e referindo que o plenário tinha como principal objetivo fazer o ponto de situação do 
trabalho desenvolvido pelo Juvfaro, salientando que as atividades retomariam no início do novo 
ano letivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deu início à apresentação de diapositivos relativos aos assuntos a tratar na reunião (que se anexa 
à presente ATA) a Técnica Superior Isabel Sousa, da Divisão de Desporto e Juventude, que fez 
um balanço das atividades desenvolvidas no âmbito do plano de ação, focando a Assembleia 
Municipal de Jovens que se realizou com sucesso no passado dia 25 de Abril. O Vereador Paulo 
Santos interveio após a apresentação das conclusões desta Assembleia, afirmando que esta 
iniciativa deve ser retomada e trabalhada, com o modelo considerado adequado por todos, sendo 
necessária a marcação de uma reunião durante o próximo mês de setembro, com a comissão que 
irá desenvolver este projeto. De seguida vários membros deram a sua opinião relativamente à 
Assembleia Municipal de Jovens. Ricardo Catarro da JCP afirmou que na iniciativa do dia 25 de 
Abril apenas estiveram presentes os estudantes das escolas secundárias e Universidade, faltando 
a importante presença dos jovens trabalhadores (CGTP, UGT, Operária Católica…). Interveio de 
seguida a representante da Bancada do PS, Inês Pereira, que elogiou a iniciativa, que demonstrou 
que os jovens participam na política: a participação superou as expetativas, o nível de intervenção 
foi muito bom, o trabalho deve ser continuado e devem ser integrados mais grupos de 
participantes. Seguiu-se uma intervenção do representante da ARCA, André Ramos, que afirmou 
não ter tido dúvidas de que esta assembleia municipal iria correr bem. Considera que as ideias 
apresentadas pelos jovens foram generalistas, correspondendo a recomendações, e que ideias 
mais concretas teriam que ter por parte do executivo municipal uma resposta num prazo aceitável. 
Sugeriu ainda que a Assembleia Municipal de Jovens deveria realizar-se por setores, 
nomeadamente escolas, juventudes partidárias, associações, entre outros. Seguiu-se uma 
intervenção do representante da JS, Hugo Vieira, que esteve presente na mesa da Assembleia e 
que considera que a iniciativa resultou com o trabalho e diálogo entre os vários membros do 
Juvfaro. A representante da ECOS, Natália Estrelo, interveio de seguida, elogiando a iniciativa e 



salientando que o Juvfaro deverá “dar passos mais largos”, uma vez que ainda existe pouco 
compromisso da parte de quem propõe.------------------------------------------------------------------------------ 
A Técnica Isabel Sousa prosseguiu com a apresentação, apresentando um balanço do evento 
“Faro Jovem”, que decorreu no dia 28 de abril com a participação de várias associações membros 
do Juvfaro. O representante da ADS, Bruno Cruz, interveio de seguida para questionar sobre 
quem foi o destinatário da receita da venda de bebidas durante o evento. O Vereador Paulo 
Santos respondeu que esta receita foi para a Associação Académica da Universidade do Algarve 
que adquiriu a tenda do Juvfaro, que poderá ser utilizada em futuras iniciativas juvenis.--------------- 
O Técnico Jorge Candeias continuou a apresentação, identificando as ações que se realizaram e 
as que não se concretizaram, as quais foram anteriormente definidas pela Comissão 
Coordenadora e enquadradas nos eixos do plano estratégico. Após este balanço, deu início à 
apresentação dos eventos previstos para os próximos meses. Começou por fazer referência ao 
evento “Ria Fest”, no qual estará incluído o Dia Internacional da Juventude e que irá realizar-se, à 
semelhança do ano anterior, na Praia de Faro, no polidesportivo de areia junto ao Centro Náutico. 
Para além da principal vertente, a musical, todos os jovens poderão ter acesso gratuito a 
atividades náuticas, nomeadamente canoagem, vela e windsurf. Após uma breve apresentação do 
evento, foi passada a palavra ao organizador do Ria Fest e representante da Associação 
Recreativa e Cultural de Músicos, Armindo Silva, que afirmou que os bilhetes de acesso aos 
espetáculos terão um valor acessível, realçando ainda a parceria que será estabelecida com a 
Associação “Be@live”, para a realização de cocktails sem álcool. O Vereador interveio de seguida 
para salientar que as associações poderão dar sugestões e participar no Ria Fest.--------------------- 
O Técnico Jorge Candeias apresentou de seguida o Seminário “O que faz a juventude hoje em 
Faro?”, que se realizaria no dia 5 de julho, pretendendo-se debater a oferta juvenil e desportiva do 
concelho. O Vereador Paulo Santos incentivou à participação de todas as associações, uma vez 
que foram estas que construíram o Plano Estratégico para a Juventude do Concelho de Faro.  
Passou-se de seguida à apresentação do Congresso Be@live, altura em que interveio Mário 
Mateus da Associação de Ação Bíblica, dinamizadora do evento. Referiu que a iniciativa, a 
decorrer no Pavilhão Municipal D. Afonso III, nos dias 31 de dezembro, 1 e 2 de setembro, terá 
um vasto programa de entretenimento, contando com desportos radicais, concertos, colóquios e 
workshops.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Técnico Jorge Candeias retomou a palavra para apresentar o evento “Faro Ativo- Desporto e 
Juventude 2012”, que se irá realizar no Parque de Lazer das Figuras, de 21 a 23 de setembro, 
com a realização de atividades abertas à participação de todos os interessados, em detrimento de 
atividade de caráter expositivo. O Vereador Paulo Santos salientou que é importante a 
participação das associações juvenis, pois esta iniciativa corresponde ao momento ideal para a 
sua promoção.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De seguida foi dada a palavra à representante da Associação Académica da Universidade do 
Algarve, Rita Correia, para apresentação do evento “II Noite Azul”, que se irá realizar na segunda 
quinzena de setembro, no Largo Dom Afonso III, em data a definir. Rita Correia referiu que se 
pretende associar ao evento uma vertente mais cultural e desportiva, ao invés da “vertente festa”, 
aproveitando todas as seções da Associação Académica, para demonstrar o seu potencial. 
Pretende-se assim o envolvimento de associações culturais, desportivas e juvenis.--------------------- 
Seguidamente foi apresentada a Feira de Emprego, também organizada pela Associação 
Académica da Universidade do Algarve, e que deverá realizar-se de 25 a 27 de outubro, data 
ainda por confirmar. Neste momento interveio o representante João Pedro Ferreira, que salientou 
o facto de se pretender com esta iniciativa aliar a parte mais “tradicional” e de caráter expositivo 
com uma outra parte mais dinâmica, de interação com a cidade através da realização de 
palestras, workshops, entre outras atividades ainda por definir. Referiu ainda que o projeto se 
encontra ainda numa fase inicial e corresponderá a uma parceria entre a Universidade do Algarve 
e o Município de Faro.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como último evento foi apresentado o “Festival Partes”, organizado pela ADS- Associação de 
Designers do Sul, tendo sido passada a palavra ao representante Bruno Boto. Esta iniciativa, que 
inicialmente era um projeto da “Terminal Studios”, está ainda em fase de “construção”. Está ainda 
por decidir, dado o afastamento daquela entidade, uma provável alteração do nome do evento 
para “Criarte”, que deverá centrar-se nas novas tecnologias, na inovação e criatividade. O local do 
evento está ainda por definir, tendo o Vereador Paulo Santos referido que o “Criarte” poderá 



realizar-se no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro, uma vez que este local não pretende 
ser apenas um espaço de acolhimento de “reuniões formais”. ------------------------------------------------- 
O Técnico Jorge Candeias apresentou de seguida um balanço geral das ações realizadas, 
referindo que aquele é bastante positivo, uma vez que a maioria das atividades foram realizadas e 
outras ainda se irão realizar. Outro importante aspeto é o facto das associações estarem mais 
unidas e dinâmicas, tendo-se criado diversas parcerias ao longo deste primeiro semestre. Como 
ponto menos positivo considera-se o facto de ainda ser necessário um maior envolvimento de 
algumas associações.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Após este balanço, o representante da ARCA, André Ramos, interveio para uma nota final 
relativamente a todo o trabalho que tem sido desenvolvido no âmbito do Juvfaro. Referiu que 
existe, neste momento, um novo sentimento entre as várias associações e um maior envolvimento 
que tem permitido a realização de novos eventos. Salientou a importância que teve a entrada de 
um novo técnico no Serviço de Juventude para a evolução do trabalho realizado e de um 
renovado dinamismo das associações juvenis. Segundo André Ramos, o Município de Faro deve 
ser, neste momento, o motor de desenvolvimento do Juvfaro, sendo que daqui a algum tempo, 
deverão ser os jovens a “liderar” e “levar as coisas para a frente”. Referiu ainda que seria 
importante a realização de formações específicas, no âmbito do eixo dois do Plano Estratégico, 
aos fins de semana, nas áreas de financiamento, contabilidade, entre outras. Considera ainda que 
deverá ser também dada uma particular atenção a toda a comunicação feita para divulgação do 
trabalho das associações juvenis.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente o Vereador Paulo Santos usou da palavra para salientar que deveria ser criado um 
plano com formações dadas pelas associações, uma vez que cada uma delas tem a sua própria 
experiência e poderá dar o seu contributo, falando sobre as suas aprendizagens. Esta ideia 
deverá ser proposta aos vários membros do Juvfaro para que se possa avaliar a exequibilidade do 
projeto, que não retira a importância da outra formação à qual não será possível aceder dadas as 
dificuldades financeiras do município.--------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente passou-se ao ponto quatro da ordem de trabalhos, tendo sido dada a palavra às 
representantes da ECOS- Cooperativa de Educação, Cooperação e Desenvolvimento, Natália 
Estrelo e Sofia Martins, para apresentação do seu novo projeto “Algarve 2020- Uma Proposta 
Jovem”. Natália Estrelo começou por fazer uma apresentação da Cooperativa ECOS, que 
desenvolve o seu trabalho com base na metodologia da Educação Não Formal e Sofia Martins 
iniciou de seguida a apresentação do projeto. O “Algarve 2020” visa desenvolver uma nova cultura 
de participação juvenil nos processos de tomada de decisão a nível local e regional no Algarve. 
Tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento de uma estratégia para a juventude 
na região do Algarve e serão constituídas comissões coordenadoras locais a nível de cada 
município. A fase de implementação do projeto decorrerá de setembro de 2012 a abril de 2013, 
período em que irão decorrer processos de consultas anível dos 16 municípios do Algarve e 
Universidade do Algarve, entre outras atividades. Sofia Martins salientou que deverá ser definida, 
num próximo plenário, uma associação do Juvfaro para integrar a comissão coordenadora do 
Município de Faro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Após esta apresentação o Vereador Paulo Santos referiu que o projeto “Algarve 2020” é muito 
importante, salientando que um dos momentos mais marcantes será o encontro regioanl final, que 
irá decorrer em Faro. O Vereador terminou a sua intervenção referindo que o Juvfaro”está na linha 
da frente” e que o Município de Faro tem toda a solidariedade e envolvimento com a Cooperativa 
ECOS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.------------------------------- 
 
     

 
 
 
 
 
 
 


