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JUVFARO – CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DO CONCELHO DE 
FARO

-Estrutura de apoio, aconselhamento e de consulta ao Município de Faro, com o 
objetivo de conhecer melhor as aspirações e as necessidades dos Jovens do 
Concelho.

-Instrumento de diálogo para os problemas da Juventude, ajudando a aprofundar 
e a ampliar o seu conhecimento e resolução.

-Espaço de autonomia para a realização do debate crítico, que tem como 
finalidade impulsionar a organização consciente da juventude.

- Baseia-se num trabalho de parceria alargada, efetiva e dinâmica e visa um 
planeamento estratégico da intervenção nos jovens, estimulando a sua 
participação cívica, cultural e política.



COMO TEM FUNCIONADO O JUVFARO

Em 2010 - Elaboração de um Plano Estratégico para a Juventude do 
Concelho de Faro.

Várias reuniões de trabalho com a Comissão Coordenadora.

2 sessões plenárias, para apresentação de contributos dos membros do 
Juvfaro e debate sobre estratégias e atividades a desenvolver.

Dezembro de 2010- Apresentação e aprovação do Plano Estratégico.

4 eixos estratégicos: Cidadania e Participação Juvenil; 

Emprego, Empreendedorismo e Formação;

Desporto, Cultura e Lazer;

Desenvolvimento Urbano e Ambiental.



ATIVIDADES REALIZADAS EM 2011

Não foi possível a realização de todas as ações definidas no plano.

Eventos anuais: Semana Académica da Universidade do Algarve; Receção 
ao Caloiro; Eventos desportivos de organização da Câmara Municipal de 
Faro. – Eixo estratégico 3

Dia Internacional da Juventude- 12 Agosto – iniciativa inserida no Riafest, 
da responsabilidade da Associação Recreativa e Cultural de Músicos –
Apresentação do Plano Estratégico para a Juventude ao Secretário de 
Estado do Desporto e Juventude, Alexandre Mestre / Concertos com
bandas jovens. – Eixo estratégico 3

Faro Ativo- Feira do Desporto e Juventude – 24 e 25 Setembro – Parque 
de Lazer das Figuras – dar a conhecer o tecido associativo e empresarial 
desportivo, juvenil e social do concelho; fomentar um espírito comum no que 
diz respeito ao desporto, à saúde, à ação social e à dinâmica juvenil – Eixos 
estratégicos 1, 2, 3 e 4



ATIVIDADES REALIZADAS EM 2011

Envio de informação, às escolas secundárias, sobre o Plano Estratégico / Ação 
sensibilização e promoção do voluntariado, através do projeto “Volversity”, em 
parceria com a associação YEU- Youth for Exchange and Understanding. – Eixo 
estratégico 1

Encontro Regional “Rumo ao Emprego Jovem”- em parceria com o Conselho 
Nacional de Juventude e IPJ – Fevereiro. – Eixo estratégico 2

Ação de limpeza da Ria Formosa, com a parceria de várias entidades 
concelhias. – Março - Eixo estratégico 4

Página de internet – em desenvolvimento.- Eixo estratégico 1 e 3

Normas de Apoio ao Associativismo Juvenil - documento por aprovar – Eixo 
estratégico 1



BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO DE FARO

Recurso implementado pela Câmara Municipal de Faro, através do 
Pelouro de Ação Social e da Rede Social de Faro, no âmbito do Ano 
Europeu do Voluntariado 2011- apresentado a 28 Novembro.

Pretende: incentivar o voluntariado, dando oportunidade aos munícipes 
que queiram, de forma voluntária e desinteressada, prestar serviço 
voluntário  nas diversas instituições ou entidades locais; valorizar e 
promover o voluntariado; promover o encontro entre a oferta e a procura 
de voluntariado; divulgar projetos e oportunidades de voluntariado.

Encontra-se disponível no site do Município de Faro: ficha de inscrição 
para entidades e ficha de inscrição para voluntários.

EIXO ESTRATÉGICO 1 – CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO JUVENIL

ATIVIDADES REALIZADAS EM 2011



JUVFARO- PROBLEMAS / QUE SOLUÇÕES?/ O QUE QUEREMOS 
PARA 2012?

Existe uma distância entre as diversas associações. Temos um 
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 objetivo ou conjunto de objetivos.

Existe um 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-setoriais.



JUVFARO- PROBLEMAS / QUE SOLUÇÕES?/ O QUE QUEREMOS 
PARA 2012?

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 
atividades concertados que “defendam” as necessidades e motivações 
recolhidas juntos dos jovens e mencionadas no Plano Estratégico.

Melhorar a comunicação. 

Criar plataformas comuns de comunicação (ex.: Folhetos, Internet, Redes 
Sociais, etc.).

É necessária a participação cada vez mais ativa dos membros do Juvfaro.

Criação de espaços de diálogo que transcendam a figura do plenário do 
JuvFaro.



NORMAS DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL

Instrumento de gestão que permite definir a atuação do Município de Faro no 
apoio a ações desenvolvidas no âmbito do plano estratégico e no apoio a 
entidades várias que pretendam desenvolver projetos juvenis no concelho de 
Faro.

Normativo municipal que permite:

- Criar condições para incentivar e promover a participação juvenil na comunidade;

- Promover a organização de projectos capazes de promover Faro no panorama nacional 
e internacional;

- Contribuir para a dinamização sócio-cultural do concelho de Faro;

- Sistematizar o modelo de intervenção do Município de Faro na sua colaboração na 
organização de projetos juvenis promovidos por entidades externas à Autarquia.

Projetar a imagem do município como exemplo de transparência, imparcialidade 
e rigor na gestão de apoio à organização de projetos juvenis.



Tipologia dos apoios:

-Logística- cedência temporária de recursos materiais e/ou humanos 
indispensáveis à realização de determinado projeto juvenil.

-Administrativa- emissão de autorizações e/ou de regularização de 
taxas e licenças associadas à realização de projetos.

-Financeira- transferência de verbas destinadas a colmatar despesas 
associadas ao desenvolvimento do projeto.

Candidaturas:
O Formulário de candidatura, disponibilizado pela Autarquia, deve ser 

acompanhado de:
- Ficha de caracterização da associação;
- Último relatório de atividades e contas do exercício anterior e plano de 
atividades e orçamento para o novo exercício;
- Declaração comprovativa de ausência de dívidas à Segurança Social e às 
Finanças;
- Lista nominal de sócios com informação relativa às quotas pagas.

NORMAS DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL



APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA  

CRIAÇÃO DE UMA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE JOVENS

Eduardo Almeida – Presidente 
da CPC da JSD Faro



1.º Encontro de Trabalho do Juvfaro 

14 Janeiro 2012 - 10:00»17:00

Centro Náutico da Praia de Faro

(Dinamização- ECOS- Cooperativa de Educação, 
Cooperação e Desenvolvimento, CRL)

Obrigado pela colaboração!

Comissão Coordenadora


