
 

                                     

   

 

 

 

II Encontro de Trabalho do JuvFaro 

Relatório 

 

 

Data: 08 de Dezembro 2012 

Horário: 10h00»18h00  

Local: Centro Náutico da Praia de Faro 

 

 

Dinamização:        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Participantes 

1. Câmara Municipal de Faro Paulo Santos 

2. Câmara Municipal de Faro André Ferin 

3.  Câmara Municipal de Faro Isabel Sousa 

4. Câmara Municipal de Faro Jorge Candeias 

5. Gabinete de Apoio ao Jovem da Escola Secundária Pinheiro e 
Rosa 

Marisa Cadilha 

6. Gabinete de Apoio ao Jovem da Escola Secundária Pinheiro e 
Rosa 

Conceição Santos 

7. Associação de Estudantes da Escola Secundária Pinheiro e Rosa Miguel Dionísio 

8. Associação de Estudantes da Escola Secundária Pinheiro e Rosa Miguel Nunes 

9. Associação de Estudantes da Escola Secundária Tomás 
Cabreira 

Manuel Caldeira 

10. Sê Mais Sê Melhor – Associação para a Promoção do Potencial 
Humano 

Sofia Justino 

11. Sê Mais Sê Melhor – Associação para a Promoção do Potencial 
Humano 

Eliana Calixto 

12. Sê Mais Sê Melhor – Associação para a Promoção do Potencial 
Humano 

Sérgio Ribeiro 

13. Be@live – Associação de Ação Bíblica Ricardo Cerdeira 

14. Be@live – Associação de Ação Bíblica Mário Mateus 

15. Grupo de Jovens APF Algarve – Associação para o 
Planeamento da Família 

Catarina Evaristo 

16. Juventude Social Democrata Joana Matos Lopes 

17. Juventude Social Democrata Hugo Vieira 

18. Associação Académica da Universidade do Algarve Rúben Valério 

19. Associação Académica da Universidade do Algarve Ricardo Santos 

20. Associação Académica da Universidade do Algarve João Viegas 

21. Associação Académica da Universidade do Algarve Nelson Sobreiro 

22. Associação Escoteiros de Portugal Eunice Gomes 

23. Juventude Socialista Faro Diogo Martins 

24. ARCA – Associação Recreativa e Cultural do Algarve André Ramos 

25. ARCM - Associação Recreativa e Cultural de Músicos Armindo Silva 

 

 



 

 

 

 

 

 

Equipa de facilitação 

ECOS - Cooperativa de Educação, Cooperação e Desenvolvimento, CRL 

• Bruno António – Diretor Executivo 

• Natália Estrelo – Cooperante ECOS 

• Sofia Martins – Gestora do Projeto “Algarve 2020” 

 

Objetivos da Sessão 

• Criar um espaço informal de diálogo e fomentar a participação ativa dos membros do JuvFaro; 

• Facilitar a cooperação e troca de informação (networking); 

• Avaliar a implementação do plano estratégico do JuvFaro; 

• Refletir sobre a dinâmica de funcionamento do JuvFaro e identificar pontos a melhorar; 

• Estruturar uma proposta para o plano de atividades 2013 com base nos objetivos definidos no plano 
estratégico; 

• Definir próximos passos e possíveis estruturas de trabalho que possam contribuir para apoiar e 
desenvolver estratégias de intervenção na área da juventude (comissões especializadas/ 
funcionamento interno) 

• Sensibilizar para as oportunidades existentes no programa Juventude em Ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Programa da Sessão 

1. Introdução - Abertura da sessão CM Faro – Eng. Macário Correia; 

- Equipa ECOS, contexto e objetivos da sessão; 

- Dinâmica de apresentação e expetativas. 

2.  Avaliação Juvfaro 2010-2012 - Introdução ao Plano Estratégico JuvFaro; 

- Balanço JuvFaro 2010-2012; 

- Análise da dinâmica de trabalho durante 2012 

      - Participação e envolvimento;  

      - Comunicação interna; 

      - Comunicação externa; 

      - Recursos. 

3. Plano de atividades 2013 -Mapeamento das actividades para 2013 das várias associações 
membro;  

- Enquadramento das atividades nos Eixos Estratégicos do JuvFaro; 

- Mapeamento e calendarização de parcerias para desenvolvimento 
de projetos/ atividades comuns. 

- Mapeamento e Calendarização de estruturas de trabalho para apoio 
e desenvolvimento de estratégias de intervenção na área da juventude 
(comissões especializadas) 

4. Apoios e financiamentos ao 
desenvolvimento de projetos de 
juventude 

- Apresentação do Programa Juventude em Ação; 

- Questões e curiosidades acerca do Programa Juventude em Ação. 

5. Conclusões - Síntese dos resultados da sessão 

- Próximos passos 

6. Encerramento - Avaliação da sessão  

 

 

O II Encontro Juvfaro contou com a facilitação da equipa da Cooperativa ECOS no âmbito do projeto 
“Algarve2020: uma proposta jovem”. Foram utilizadas metodologias de Educação Não formal que, 
novamente, se revelaram uma mais-valia para uma participação e construção efetivamente ativas e colectivas 
e para a promoção do espírito de pertença e responsabilização dos intervenientes. 

Durante esta sessão procurou-se contribuir para o desenvolvimento de um plano de atividades 2013 para o 
Juvfaro tendo em conta a avaliação e importância da continuidade e de todo o trabalho realizado durante o 
período de 2010 a 2012. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Resultados da Sessão 

 

1. “Árvore das expectativas”  

Expectativas dos participantes para o JuvFaro 

� Que nos possam ajudar nas nossas atividades e a cumprir as do JuvFaro; 
� Participação ativa das Associações; 
� Trabalho conjunto em prol da juventude; 
� Conhecer o trabalho que queremos desenvolver, espero que em conjunto ajudar a melhorar 

qualitativamente a juventude em Faro; 
� Parcerias, projetos, conhecimento; 
� Desenvolvimento da juventude; 
� Espaço de debate; 
� Desenvolver várias atividades entre as várias associações; 
� Estabelecer uma relação de entreajuda; 
� Faro mais empreendedor, mais amigo dos jovens (cultura, educação, formação, trabalho cívico); 
� Promover iniciativas jovens; 
� Colaborar com associações em vários projetos e atividades; 
� Promoção de uma maior intervenção cívica e cultural; 
� Dinamização da juventude; 
� Plano estratégico (a funcionar cada vez mais); 
� Cooperação; 
� Partilha, ambição, abrangente; 
� Produtivo, plano exequível, plano/execução; 
� Sinergia entre as associações; 
� Objetivos comuns para /e com os jovens de Faro; 
� Aproveitar sinergias; 
� Ter um impacto mais profundo no trabalho associativo com jovens; 
� Formar jovens mais ativos; 
� Promover movimento juvenil; 
� Mudança; 
� Parcerias ativas entre as várias Associações juvenis; 
� Trabalhar para e com os jovens; 
� Formar jovens ativos e defensores dos seus interesses; 
� Aprofundamento do trabalho conjunto; 
� Conhecer o trabalho desenvolvido; 
� Associação ativa de ajuda e colaboração; 
� Pro-atividade e dinamismo; 
� Responsabilidade, solidariedade, parceria; 
� Conhecer e ajudar a criar atividades JuvFaro. 

  



 

 

 

 

 

 

Expectativas dos participantes para o II Encontro JuvFaro 

� Saber no que podemos cooperar com a JuvFaro e a Câmara; 
� Cooperação, inovar, proximidade cooperação, organização; 
� Definição de plano de ação conjunta; 
� Produtividade; 
� Novas parcerias; 
� Plano de atividades conjunto; 
� Empatia, trabalho conjunto; 
� Plano de atividades; 
� Parcerias/ Diálogo; 
� Rede/Conhecimento; 
� Ideias/Soluções; 
� Comunhão/Debate; 
� Desenvolver uma ligação com as outras associações pertencentes ao JuvFaro; 
� Ganhar conhecimento quanto às atividades já realizadas e a realizar pelo grupo; 
� Criar um plano de ação/atividades a realizar no ano de 2013; 
� Saber no que é que cada associação pode ajudar nas atividades das diversas associações; 
� Conhecer melhor outras associações; 
� Troca de ideias em prol da juventude; 
� Compreender quais os maiores problemas; 
� Pensar em soluções; 
� Melhorar até o que está bem; 
� Trabalho de equipa, partilha, boa disposição; 
� Conhecer associações locais; 
� Estabelecer parcerias; 
� Participação/diálogo; 
� Conhecer as várias propostas das várias associações para 2013; 
� Novas parcerias; 
� Produtivo, plano atividades, troca de conhecimentos; 
� Entender como a juventude farense interage com o resto da sociedade local; 
� O que pretendem as diferentes associações no âmbito da juventude farense; 
� Conhecer novos projetos; 
� Interagir com outras associações; 
� Conhecer melhor o trabalho de outras associações e em que medida o mesmo pode ser complementar 

com o Be@live; 
� Relação do Juvfaro com o resto das associações; 
� Planos futuros Juvfaro; 
� Conhecimento de novas associações e quais os seus interesses e objetivos; 
� Definir metas e objetivos; 
� Perceber o que correu mal, quais os objetivos alcançados e o porquê de certos não terem acontecido; 
� Troca de experiências, saberes, práticas, parcerias; 
� Debate e desenvolvimento de ideias sobre associativismo jovem. 

 



 

 

 

 

 

 

2. Avaliação JuvFaro 2010-2012 

A avaliação do percurso do Juvfaro enquanto estrutura de trabalho em cooperação e que permite a 
participação ativa dos intervenientes de juventude do concelho de Faro é encarada pelos seus membros como 
bastante positiva.  

O número de participantes e a sua assiduidade tem vindo a progredir ao longo dos últimos dois anos. A 
realização de momentos não-formais de trabalho revelou-se uma mais-valia para o sucesso desta estrutura e 
para a satisfação e adesão dos seus membros. 

Contudo, a nível do seguimento das atividades planificadas, continua a existir, em certos casos, dificuldades 
de articulação com os parceiros e na responsabilização por certas atividades conjuntas, o que levou a que 
alguns dos Grupos de Trabalho definidos no início de 2012 não se tenham vindo a concretizar. 

Também se referiu a necessidade do Juvfaro se aproximar mais dos próprios jovens, quer dos jovens 
informais, quer dos jovens das associações membros deste Conselho Municipal de Juventude. Assim, é 
consensual que se deverá repensar a estratégia de comunicação para o exterior. 

Levantou-se novamente o debate sobre o contributo de outras áreas para o plano estratégico, como o caso da 
saúde. Contudo, concluiu-se que estas áreas, apesar de não estarem formalmente descritas nos eixos 
estratégicos são, e deverão continuar a ser, comtempladas e integradas no plano de atividades do Juvfaro. 

 

Análise da dinâmica de trabalho - propostas 

 
1. Participação e Envolvimento 

 “Necessária a participação cada vez mais ativa dos membros do Juvfaro: 
- Criação de espaços de diálogo que transcendam a figura do plenário do Juvfaro 
- Criação de Comissões especializadas para cada atividade/área; 
- Reuniões/ Grupos de Trabalho mais frequentes; 
- Meios para “circular a informação”. 

Comentários:  

- Existe um índice de participação no Juvfaro bastante satisfatório, o número de associações envolvidas 
aumentou (transpondo o que é exigido a nível de legislação dos Conselhos Municipais de Juventude), o que 
contribui para o desenvolvimento e reconhecimento do Juvfaro enquanto estrutura de apoio à juventude e às 
associações no âmbito da juventude; 

- As sinergias criadas entre os diferentes membros, a troca de recursos e o estabelecimento de objetivos 
comuns são os pontos mais fortes deste Conselho; 

- A concretização, efetiva, das atividades e objetivos previstos é um dos maiores incentivos ao envolvimento 
dos seus membros – propostas exequíveis e resultados visíveis; 



 

 

 

 

 

 

- É necessário um maior envolvimento nas Comissões especializadas, estas devem participar de forma mais 
ativa ou haver mais membros envolvidos; 

- O desenvolvimento de Grupos de Trabalho é encarado como muito positivo, porém recomenda-se que 
possam reunir, mais frequentemente, por exemplo de 3 em 3 meses, e que seja valorizada a importância dos 
espaços e contactos informais fora da calendarização formal; 

- É fundamental refletir sobre os meios de circulação da informação – há informação, porém esta chega às 
associações mas não aos seus associados/jovens, não contribuindo para o seu envolvimento/participação; 

- É também urgente refletir sobre o que é necessário fazer para que a participação seja importante/necessária 
para os intervenientes – o que o Juvfaro tem a oferecer?  

- É necessário valorizar o planeamento estratégico e promover mais momentos de aferição; 

- Uma partilha dos recursos mais eficiente entre as várias associações membro poderá potenciar as atividades 
de cada um e oferecer uma nova dimensão ao Juvfaro; 

- A Formação interna do Juvfaro também poderá ter um forte potencial de envolvimento das associações - 
troca de aprendizagem entre as associações membro nos seus temas chave. 

 

Comunicação Interna / Networking 

“- Distância entre as diversas associações; 
Associativismo atomizado e fragmentado, genericamente as associações estão centradas na sua dinâmica 
interior: 
-Necessidade de trocar informação com as demais associações e encontrar pontos de contacto. 
-Identificar áreas de trabalho comum e criar comissões especializadas que possam trabalhar especificamente 
cada objectivo ou conjunto de objectivos.” 
 
“Reduzido intercâmbio inter-associativo, o que conduz ao subaproveitamento da experiência de cada 
associação e verifica-se um certo auto-isolamento em relação aos seus problemas: 
-Realizar momentos de troca de experiências e debate de ideias trans-sectoriais.” 
 
- Grupo privado Facebook; 
- Newsletter interna: 

• 1º Apresentação 

• Seguintes – Atividades 

- Encontros entre associações 

• “Dia Aberto” 

Comentários: 

- Ausência de informação das atividades das associações juvenis na agenda cultural da Câmara Municipal – 
falta de métodos eficazes de encaminhamento e processamento da informação; 



 

 

 

 

 

 

- Importância dos momentos informais ou estruturados por métodos de educação não-formal. Estes 
momentos facilitam o processo de entrada de novos elementos; 

- Proposta de “Newsletter interna” – As associações encaminham à Câmara Municipal a informação sobre 
atividades/ formações/ iniciativas. Esta organiza uma Newsletter com a informação recolhida e envia 
quinzenalmente em formato digital às várias associações membros e demais interessados. É importante que 
as associações se responsabilizem efetivamente no envio da informação e no reencaminhamento da 
Newsletter aos seus associados; 

- “Dia Aberto” em cada associação – Estabelecer um dia em que cada associação recebe a visita dos restantes 
membros e jovens associados. Poderá pensar-se também num formato de Encontros entre associações; 

- Importância de existir uma reorganização não tão dependente da Câmara Municipal. É fundamental 
repensar a Comissão Organizadora (membros e organização). 

 

Comunicação Externa  
 
“Melhorar a comunicação: 
- Criar plataformas comuns de comunicação (Ex.: folhetos, internet, redes sociais, etc.)” 
 

- O que queremos comunicar?  

• O que é o CMJ? Juvfaro? 

- Como comunicar? 

• Facebook, Mailing list, site, ect 

• Posters, Flyers, Cartazes, … 

• Eventos (próprios JuvFaro, específicos) 

• Flash-Mobs, Lip-dub 

- O “Isco” 

 

Comentários: 

- É importante criar um Grupo de Trabalho para refletir sobre a Comunicação Externa, principalmente para 
definir o que se pretende comunicar e o que é importante transmitir; 

- Veículos de comunicação externa: página web, Facebook, mailing list, mas também nos eventos (Receção 
aos Caloiros, Semana Académica, Faro Jovem, Faro Ativo, etc. 

– É importante descortinar como comunicar de forma apelativa e atrativa: Como é que as pessoas gostam de 
nós no Facebook? Como é que o Juvfaro pode despertar o interesse do público geral? É necessário encontrar 



 

 

 

 

 

 

“Iscos”. A qualidade do trabalho e a eficácia e mobilização das atividades do Juvfaro são características que 
podem oferecer reconhecimento e ser atrativas para o público geral. 

- Realização de um Programa de Rádio – Rua FM. Deveria ser um programa regular com temas diferentes, 
“Jovens na RUA”. 

- Deverá procurar envolver-se outros jovens não organizados nos encontros e reuniões do JuvFaro. 

- Propor uma reorganização da Agenda Cultural de Faro, que possa incluir uma secção exclusivamente 
dedicada à juventude e ao Juvfaro. Esta secção poderá ser alimentada pela Newsletter quinzenal. 

 

Recursos 

“Criação de parcerias, para permitir a criação de projetos maiores e melhores. Quando existe trabalho de 
equipa existe experiência de uns e de outros e partilha de recursos disponíveis, o que é fundamental para 
concretizarmos os nossos objetivos: 

-Mapeamento de recursos e necessidades e realização de planos de actividades concertados que “defendam” 
as necessidades e motivações recolhidas juntos dos jovens e mencionadas no plano estratégico.” 

 

Actividades - Recursos 
(necessidades) - (disponíveis) 

- Recursos Logísticos:  

• Espaço 

• Materiais 

• Multimédia 

- Recursos Humanos 

• Identificar áreas 

• Definir quantidades 

• Banco voluntariado 

- Recursos Financeiros 

• Identificar entidades 
• Mapear linhas de financiamento 
 

- Divulgação dos Recursos 

Comentários: 

- A relação entre as atividades e os recursos é recíproca e continua. As actividades alimentam os recursos e 
vice- versa; 



 

- Deverá ser realizado um levantamen
Câmara Municipal disponibiliza-se a
Juvfaro;  

- Na informação sobre cada recurso deverá constar a sua 
humanos deverão identificar-se as áreas 
áreas; 

- Sugere-se a realização de ações de formação em ár
membros da Juvfaro ou outros interessa

- Deverá promover-se o envolvimento do 
voluntários pelos membros do Juvfaro, como no envolvimento dos
voluntários. 

- Deverá proceder-se a uma identificação das 
divulgação como forma de gerar recursos financeiros para as atividades do Juvf

- Mapear e divulgar linhas de financiamento 

 

2.  Plano de Atividades JuvFaro 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evantamento dos recursos logísticos e humanos de cada associação membro
se a enviar tabela de recolha de informações sobre recursos a cada membro 

Na informação sobre cada recurso deverá constar a sua disponibilidade e condicionantes. Nos recursos
áreas de domínio e disponibilidade – identificar formadores em diversas 

ções de formação em áreas específicas dadas por formadores de associações
aro ou outros interessantes e/ou pertinentes. 

se o envolvimento do Juvfaro no Banco de Voluntariado, tanto na
aro, como no envolvimento dos membros nas formações dirigidas aos 

identificação das entidades empresariais interessadas em investir na sua 
recursos financeiros para as atividades do Juvfaro; 

linhas de financiamento entre os membros do JuvFaro; 

tividades JuvFaro 2013  

 

 

 

 

 

de cada associação membro. A 
obre recursos a cada membro 

e condicionantes. Nos recursos 
identificar formadores em diversas 

eas específicas dadas por formadores de associações 

, tanto na formação de 
nas formações dirigidas aos 

interessadas em investir na sua 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarização das Comissões especializadas

 

 

 

Calendarização das Comissões especializadas 

 

 

 

 

 



 

CALENDARIZAÇÃO DAS COMISSÕES ESPECIALIZADAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras finais dos participantes
com uma palavra 

Sinergia   Trabalhoso

Produtivo           Simplicidade 

Queimou  Diferente

Partilha   Acontecer

          

 

CALENDARIZAÇÃO DAS COMISSÕES ESPECIALIZADAS 

dos participantes – Encontro de Trabalho

Trabalhoso  Unido   

Simplicidade  Dinâmico     Boa         

Diferente   Útil   Gostei 

Acontecer 

 

 

 

 

 

Encontro de Trabalho definido 

Início 

Boa          



 

 

 

 

 

 

Próximos Passos 

Gostaríamos de reforçar a importância de existirem espaços de trabalho para o diálogo, a cooperação e a 
aprendizagem em parceria para ultrapassar os novos desafios procurando criar e desenvolver novas formas e 
espaços de participação juvenil nos processos de tomada de decisão a nível local, e regional, no Algarve. 
Desta forma propomos os seguintes passos para dar continuidade a esta prática attiva de parceria e de co-
responsabilização no desenvolvimento deste processo. 

 

1. Reuniões dos Grupos de Trabalho e Comissões Especializadas 

As reuniões das Comissões especializadas encontram-se calendarizadas na tabela acima 

 

2. Atividades em parceria 

As associações/entidades deverão entrar em contacto para desenvolvimento das parcerias propostas através 
da Base de Contactos Juvfaro. 

 

3. Próximo Plenário JuvFaro 

Em Janeiro – data a definir 

 

 

 

Fotos da atividade disponíveis em: 

www.facebook.com/Algarve2020  


