
Ata do plenário do Conselho Municipal de Juventude de 2 de outubro de 2012 

 
 
Ao segundo dia do mês de outubro de dois mil e doze, pelas dezanove 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 – Apresentação do Projeto sobre Empreendedorismo;--------------------------------------------- 
Ponto dois – Apresentação do Projeto “Algarve 2020: Uma proposta Jovem”, da ECOS e 
aprovação de membros para a Comissão Coordenadora Local e sugestão de outras associações/ 
indivíduos e nomeação dos/as representantes da Comissão Coordenadora Local de Faro para a 
Comissão Coordenadora Regional Algarve 2020;------------------------------------------------------------------ 
Ponto três – Assembleia Municipal de Jovens: próximos passos;---------------------------------------------- 
Ponto quatro - Outros assuntos----------------------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram presentes:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal de Faro, José Macário Correia; o Vereador do Desporto e 
Juventude da Câmara Municipal de Faro, Paulo Santos; o Chefe de Divisão de Desporto e 
Juventude, André Férin, os representantes da Associação de Ação Bíblica em Portugal “Be@live”, 
José Dias e Ricardo Cerdeira; os representantes da Associação Académica da Universidade do 
Algarve, Pedro Barros e Rita Correia; o representante da ADS- Associação de Designers do Sul, 
Bruno Cruz; os representantes da Associação de Estudantes da Escola Secundária João de Deus, 
João Dias e Mateus Rocha; o representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária 
Pinheiro e Rosa, Miguel Dionísio; o representante da Associação de Estudantes da Escola 
Secundária Tomás Cabreira, Manuel Caldeira; a representante da Associação de Escoteiros de 
Portugal- Grupo 166 de Montenegro, Eunice Gomes; a representante da Associação de Guias de 
Portugal, Filipa Torrão; o representante da ARCA- Associação Recreativa e Cultural do Algarve, 
André Ramos; a representante da Associação de Dança Cultura e Arte, Urban Xpression, Catarina 
Santos; as representantes da Cruz Vermelha Portuguesa- Delegação de Faro, Alexandra Ferreira 
e Dina Dias; o representante da ECOS- Cooperativa de Educação, Cooperação e 
Desenvolvimento, Bruno António; a representante do IPDJ- Instituto Português do Desporto e 
Juventude, Isabel Frade; os representantes da JSD- Juventude Social Democrata, Eduardo 
Almeida, Hugo Vieira e Teresa Martins; a representante 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Deu início à apresentação de diapositivos relativos aos assuntos a tratar na reunião (que se anexa 
à presente ATA) o Técnico Superior Jorge Candeias, da Divisão de Desporto e Juventude, 
focando o projeto sobre empreendedorismo jovem que o Município de Faro pretende desenvolver 
com o apoio da Cooperativa Ecos e do Juvfaro- Conselho Municipal de Juventude. Explicou, em 
traços gerais, o conceito do projeto, que tem como principal objetivo dar capacidades aos jovens 
para desenvolverem características como iniciativa, visão, coragem, firmeza, decisão, humildade, 
organização, liderança, funcionado como um ecossistema de conhecimento para promover a 
entrada na vida ativa destes jovens. Continuou por explicar que o projeto deverá ter cinco 
vertentes de intervenção: uma vertente de capacitação, ligada ao aproveitamento de recursos. 
Pretende-se aqui estruturar a oferta, muitas vezes já promovida por outras entidades, de forma a 
ser mais acessível e eficiente; uma vertente de incentivo e motivação ao empreendedorismo, 
através de concursos de ideias, por exemplo; uma vertente de apoio técnico, para apoiar o 
empreendedor na formalização de empresas e na criação de projetos vários; uma vertente de 
comunicação, que será a vertente base para que todas as outras possam ser uma realidade e que 
permitirá a criação de uma plataforma online capaz de reunir todas as informações dos parceiros; 
por último a vertente de investigação, para identificação, não só das competências necessárias 
para os empreendedores, mas também das competências necessárias ao mercado de trabalho.--- 
Este projeto deverá ser fundamentado com uma proposta, pois não se pretende levar a cabo uma 
ideia sem uma orientação definida.------------------------------------------------------------------------------------ 
O Vereador Paulo Santos interveio para realçar que este projeto não pretende ser mais um 
gabinete. Pretende-se pegar no que já está a ser feito na área do empreendedorismo (pela ANJE, 



pelo CRIA, pelos Clubes, entre outras entidades), reunir as boas práticas já existentes e reuni-las 
numa mesma plataforma. Não serão criadas novas estruturas, mas sim pontes para apoio aos 
jovens. O objetivo é despertar o aluno para o empreendedorismo, não apenas quando já se 
encontra no último ano da faculdade, mas promover o incentivo desde o primeiro ciclo, ou seja, 
despertar a criatividade desde cedo, nas crianças. “Pretendemos trabalhar num nível mais abaixo 
que o habitual, para termos frutos daqui a uns anos”, referiu. Segundo o Vereador Paulo Santos, 
não se trata de um projeto fácil, mas é totalmente aberto e com a intervenção e sugestões de 
todos os membros do Juvfaro, poderemos certamente começar a desenvolvê-lo.------------------------ 
Interveio de seguida o representante da Associação Recreativa e Cultural do Algarve, André 
Ramos, que reforçou a importância da necessidade de se considerarem as associações e o 
público escolar no desenvolvimento do projeto, uma vez que faltam ferramentas para apoiar os 
alunos nesta área. Referiu ainda que seria interessante envolver no Juvfaro os Gabinetes de 
Apoio aos Jovens das Escolas Secundárias do Concelho.------------------------------------------------------ 
O representante da Associação Académica da Universidade do Algarve, Pedro Barros, interveio 
para felicitar o Juvfaro pelo projeto de empreendedorismo, referindo que é essencial haver uma 
comunicação entre todas as associações juvenis para que conheçam aquilo que se faz nesta 
área. Afirmou que existe pouca informação a circular acerca de apoio ao empreendedorismo e 
que esta é uma área que tem de ser desmistificada e que as crianças deverão ter bases desde a 
escola primária. Considera ainda importante que se divulgue o tipo de apoio que cada associação 
dá ao nível do empreendedorismo e o que cada uma pode oferecer neste sentido.---------------------- 
O representante da Juventude Social Democrata, Hugo Vieira, reforçou da mesma forma que a 
preocupação sobre o empreendedorismo não se deverá apenas verificar no Ensino Universitário, 
mas ser despertado em idades mais precoces. Referiu ainda que deverá ser aproveitada a 
proposta que a Associação Académica da Universidade do Algarve apresentou na Assembleia 
Municipal de Jovens do dia 25 de abril, sobre apoio ao emprego e empreendedorismo, proposta 
esta que vai ao encontro do projeto que está agora a ser apresentado.------------------------------------- 
O representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária João de Deus, Mateus 
Rocha, referiu que é importante a maneira como o projeto será apresentado aos alunos do ensino 
secundário, para que estes se interessem pelo mesmo, uma vez que grande parte da população 
escolar não se interessa por este tipo de assuntos. Para que tal aconteça, deverão ser 
dinamizadas ações de incentivo, caso contrário não se conseguirá uma adesão devido à 
sobrecarga horária das aulas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Neste seguimento interveio o Chefe de Divisão de Desporto e Juventude, André Férin, que referiu 
que não se pretende penalizar o jovem com mais carga horária, mas sim envolver a Direção 
Regional de Educação do Algarve, capacitar os professores para que lecionem os seus conteúdos 
com algum espírito empreendedor. Mencionou ainda que é fundamental a realização de uma 
reunião de trabalho com os membros do Juvfaro, semelhante àquela que decorreu com sucesso 
no passado dia 14 de janeiro, para pôr em prática este projeto de empreendedorismo e delinear 
um plano conjunto de atividades para 2013, continuando o trabalho conjunto e cumprindo os 
objetivos que foram delineados. Ficou definido que este encontro de trabalho deverá ser 
agendado no próximo mês de novembro.---------------------------------------------------------------------------- 
Interveio de seguida o representante da Associação de Designers do Sul, Bruno Cruz, que 
salientou a importância do fomento do associativismo e da necessidade de serem criadas mais 
associações.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Interveio de seguida o representante da Associação de Ação Bíblica, José Dias, que considera o 
projeto muito interessante, mas que será importante saber que empresas existem no Algarve e o 
que funcionou mal, para não se repetir o mesmo erro. Salientou ainda que as Associações se 
sentem hoje mais apoiadas através do Juvfaro.-------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente usou da palavra o representante da Associação de Estudantes da Escola 
Secundária Tomás Cabreira, Manuel Caldeira, para referir que esta plataforma que apoiará o 
jovem na área do empreendedorismo é muito importante uma vez que a informação não passa, e 
quando isso acontece é apenas através da rede social facebook.--------------------------------------------- 
A representante da Cruz Vermelha Portuguesa- Faro, Dina Dias, alertou para o facto de ser 
importante definir o público alvo para este projeto e perceber quais os contributos que cada 
associação poderá dar.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



O Vereador Paulo Santos reforçou neste momento a necessidade de se agendar um dia de 
trabalho com os membros do Juvfaro, que deverão trazer ideias e sugestões para o 
desenvolvimento do projeto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
O representante da ECOS- Cooperativa de Educação Cooperação e Desenvolvimento, Bruno 
António, deu início à apresentação do ponto dois da ordem de trabalhos, referente ao Projeto 
“Algarve 2020: Uma proposta Jovem”. De forma resumida, e porque o projeto já foi apresentado à 
maioria dos membros do Juvfaro, apresentou os principais objetivos da iniciativa, que visa criar 
uma nova lógica de participação para quem trabalha com a juventude no Algarve. Pretende 
envolver os dezasseis municípios do Algarve e criar um documento estratégico para esta região, 
através de um processo de consulta em cada um dos municípios. Referiu que processo envolve 
três reuniões da Comissão Coordenadora Regional e o lançamento e a apresentação pública do 
projeto decorrerá no próximo dia 24 de outubro, na Faculdade de Economia da Universidade do 
Algarve, das 14h00 às 18h00-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio neste momento o Presidente da Câmara Municipal, José Macário Correia, que elogiou a 
dinâmica existente no Conselho Municipal de Juventude e a presença de tantas associações nos 
plenários. Aconselhou os presentes a empenharem-se nestas iniciativas, uma vez que esta 
geração está a viver uma situação diferente das gerações anteriores, que tinham emprego 
garantido quando saiam da universidade. “É necessário ter uma atitude pró-ativa para partilhar 
ideias e soluções. Enviar currículos apenas não é suficiente, é preciso aproveitar o tempo para 
pensar numa ideia”, referiu.----------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, e ainda no âmbito do ponto dois da ordem de trabalhos, deu-se início à eleição 
dos membros para a Comissão Coordenadora Local para a Comissão Coordenadora Regional 
Algarve 2020. Foram nomeados representantes da Câmara Municipal de Faro os técnicos Isabel 
Sousa e Jorge Candeias e representante do associativismo jovem do município o presidente da 
Associação Académica da Universidade do Algarve, Pedro Barros. Estes representantes deverão 
marcar presença nas reuniões e nas diversas atividades da Comissão Coordenadora Regional 
2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Paulo Santos retomou a palavra para passar ao ponto três da ordem de trabalhos, 
referente à Assembleia Municipal de Jovens. Referiu que este projeto teve a sua primeira ação no 
dia 25 de abril, e que permitiu transmitir aos jovens o que é uma Assembleia Municipal “normal”. 
Tratou-se de um processo de preparação rápido, com o envolvimento da Associação Académica 
da Universidade do Algarve e das três escolas secundárias do concelho. Salientou que a ação 
teve um enorme sucesso, tendo o momento sido registado em pormenor numa ata que se 
encontra disponível no portal do município. A ação não teve seguimento por falta de 
disponibilidade dos jovens, visto ter coincidido com uma altura de exames e posteriormente 
seguiram-se as férias. “Agora é o momento de voltar a pegar no projeto, nas propostas 
apresentadas.”, mencionou. O próximo passo será definir uma comissão especializada, com as 
juventudes partidárias, as associações de estudantes e outras associações que queiram 
participar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O representante da Juventude Social Democrata, Hugo Vieira, reforçou que é necessário trabalhar 
as propostas que foram apresentadas na Assembleia Municipal de Jovens do dia 25 de abril e 
envolver os jovens nos temas que já foram propostos por eles.------------------------------------------------ 
A represente da Bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal, Inês Pereira, interveio 
para salientar que faz falta aos jovens estarem envolvidos em momentos formais, como é o caso 
da Assembleia Municipal. Considera que estes “são momentos únicos e marcantes para a 
juventude, são momentos representativos dos seus desafios”.------------------------------------------------- 
Para finalizar a reunião, o vereador Paulo Santos informou que o Serviço de Juventude faria o 
levantamento dos representantes da comissão especializada para esta Assembleia Municipal de 
Jovens, para a marcação de uma primeira reunião de preparação do projeto. Manifestaram de 
imediato interesse em fazer parte desta comissão o representante André Ramos da ARCA- 
Associação Recreativa e Cultural do Algarve e a representante Isabel Frade do IPDJ- Instituto 
Português do Desporto e Juventude.---------------------------------------------------------------------------------- 
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.------------------------------- 
 
     
 


