
Ata do plenário do Conselho Municipal de Juventude de 9 de março de 2012 

 
 
Ao nono dia do mês de março 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 - Apresentação das conclusões do 1.º Encontro de Trabalho do Juvfaro;--------------------- 
Ponto dois - Apresentação do plano de ação para 2012;--------------------------------------------------------- 
Ponto três - Eleição do representante do Conselho Municipal de Juventude no Conselho Municipal 
de Educação;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro - Outros assuntos.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram presentes:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador do Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Faro, Paulo Santos; a 
representante da AEP- Associação de Escoteiros de Portugal- Grupo 166 de Montenegro, Eunice 
Gomes; os representantes da ADS- Associação de Designers do Sul, Bruno Boto e Paulo Peres; o 
representante da ARCA- Associação Recreativa e Cultural do Algarve, André Ramos; as 
representantes da Associação Dança Cultura e Arte, Urban Xpression, Andreia Silvestre e Inês 
Alves; a representante da APF, Associação para o Planeamento da Família, Sofia Martins; o 
representante da JSD- Juventude Social Democrata, Eduardo Almeida; o representante da 
Associação Académica da Universidade do Algarve, Pedro Barros; o representante da Associação 
de Estudantes da Escola Secundária João de Deus, Ericsson Silva; a deputada municipal da 
bancada do Partido Socialista, Inês Pereira; os representantes da JS- Juventude Socialista, João 
Horta e Artur Rodrigues; a representante da ECOS- Cooperativa de Educação, cooperação e 
Desenvolvimento, Natália Estrelo e o representante da ALFA- Associação Livre Fotógrafos do 
Algarve, João Pelica.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estiveram ainda presentes o Chefe da Divisão de Desporto e Juventude, André Férin e 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 agradecendo a presença dos membros do Conselho Municipal de Educação. De 
seguida cada um dos membros fez a sua própria apresentação. 
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 
apresentou as conclusões do primeiro encontro de trabalho do Juvfaro, que decorreu no dia 
catorze de janeiro de 2012, no Centro Náutico da Praia de Faro. De seguida, e relativamente ao 
ponto dois da ordem de trabalhos, apresentou as ações definidas para 2012, no âmbito dos eixos 
um e dois do plano estratégico (cidadania e participação juvenil e emprego, formação e 
empreendedorismo, respetivamente). O Técnico Superior Jorge Candeias continuou a 
apresentação, identificando as ações definidas para os eixos três e quatro do plano estratégico 
(cultura, desporto e lazer e desenvolvimento urbano e ambiental, respetivamente). Seguidamente, 
fez um balanço do período posterior ao primeiro encontro de trabalho do Juvfaro, identificando 
iniciativas já definidas para divulgação do Conselho Municipal de Juventude. Neste momento foi 
distribuído aos membros uma proposta de folheto para divulgar os objetivos do Juvfaro, 
colocando-o a aprovação. O vereador Paulo Santos referiu que o folheto deveria incluir todos os 
logótipos das associações e entidades do Conselho Municipal de Juventude, e todos os membros 
concordaram com o sugerido. O Técnico Superior Jorge Candeias continuou a apresentação, 
fazendo referência ao concurso para a criação de logótipo do “Faro Jovem”, o qual já foi lançado 
no site do Município de Faro, bem como na rede social facebook. Seguidamente apresentou o 
programa para o evento “Faro Jovem”, previsto para dia 28 de abril, e o respetivo cartaz de 
divulgação. O Vereador Paulo Santos falou acerca do concurso de graffiti, atividade prevista para 
o evento, referindo que a ideia é utilizar telas de outdoors como suportes para a pintura, e que os 
concorrentes vencedores terão oportunidade de expor os trabalhos nas estruturas de outdoors da 
cidade, bem como realização de graffitis no local da Semana Académica da Universidade do 
Algarve, durante este evento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
O representante da Associação Académica da Universidade do Algarve, Pedro Barros, interveio 
para falar acerca do “Roller Challenge”, iniciativa prevista para o dia 29 de abril, e também incluída 
no evento “Faro Jovem”. Referiu que esta corrida de rolamentos está aberta a todas as 
associações juvenis que queiram participar.------------------------------------------------------------------------- 



O Vereador Paulo Santos informou acerca da intenção da Câmara Municipal de Faro em adquirir 
uma tenda de trinta e seis metros quadrados, não só para representar o Juvfaro no evento “Faro 
Jovem”, mas também para estar ao serviço das associações juvenis. Referiu ainda que o Juvfaro 
estará representado na Semana Académica da Universidade do Algarve, de 4 a 12 de maio de 
2012, sugerindo que o stand seja dinamizado diariamente por cada uma das associações do 
Juvfaro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Passou-se de seguida ao ponto três da ordem de trabalhos, relativo à eleição do representante do 
Conselho Municipal de Juventude no Conselho Municipal de Educação, procedimento necessário 
tendo em conta a alteração à Lei número oito de dois mil e nove, que cria o regime jurídico dos 
conselhos municipais de juventude. O representante Pedro Barros da Associação Académica da 
Universidade do Algarve demonstrou o seu interesse e disponibilidade para representar o Juvfaro 
no Conselho Municipal de Educação, tendo sido eleito pelo Conselho Municipal de Juventude por 
unanimidade. O Vereador Paulo Santos referiu que esta representação terá de veicular os 
objetivos do Juvfaro, e não apenas da Associação Académica da Universidade do Algarve. 
Seguidamente, os membros do Juvfaro foram informados da necessidade de adequar o 
regulamento do Juvfaro- Conselho Municipal de Juventude do Município de Faro, ao disposto na 
legislação atual, com alterações aos artigos nono, décimo segundo, décimo quinto, décimo sexto, 
vigésimo quinto e vigésimo sexto. Os membros do Juvfaro não apresentaram outras alterações ao 
regulamento atual.----------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente passou-se ao ponto cinco da ordem de trabalhos, referente a outros assuntos, 
tendo o Técnico Superior Jorge Candeias informado que a Câmara Municipal de Faro se encontra 
a desenvolver o Plano Estratégico de Faro, que deverá agregar todas as estratégias setoriais da 
Câmara Municipal de Faro, e dado que o Juvfaro tem já um trabalho desenvolvido nesse âmbito, 
colocou-se à consideração do Juvfaro a disponibilização do Plano Estratégico da Juventude. Foi 
deliberado, por unanimidade, aprovar a disponibilização e utilização da informação em questão, 
para elaboração do Plano Estratégico de Faro.--------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente foi disponibilizado a todos os presentes um inquérito para avaliação das 
necessidades formativas a nível do associativismo juvenil, para posterior delineação de um plano 
de formação, a ser concretizado com a colaboração da ECOS- Cooperativa de Educação, 
cooperação e Desenvolvimento.---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vereador Paulo Santos lançou uma proposta para a realização de uma Assembleia Municipal 
de Jovens, no dia 25 de Abril, com o objetivo de simular um jogo da cidadania e sensibilizar os 
jovens para o verdadeiro significado deste dia.--------------------------------------------------------------------- 
A deputada municipal da bancada do Partido Socialista, Inês Pereira, congratulou o trabalho 
desenvolvido na juventude, o dinamismo atual do Juvfaro e a preocupação do Vereador Paulo 
Santos relativamente a esta área. Demonstrou a sua total disponibilidade, também enquanto 
membro da Associação Civis, para colaboração na organização da Assembleia Municipal de 
Jovens, que deverá envolver também as Escolas Secundárias do Concelho.  
O Vereador Paulo Santos informou que o normativo de apoio ao associativismo juvenil ainda não 
foi levado a reunião de câmara, uma vez que se aguarda pela alocação de verba específica para 
os projetos juvenis.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 secretárias. 
 
     

 
 
 
 
 
 

 


