
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missão 

 

 

 

Proporcionar e melhorar as condições humanas, materiais e financeiras que contribuam 
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Plano Estratégico para a Juventude do Concelho de Faro 

 1 

ÍNDICE 

Índice de Figuras.......................................................................................................................................... 3 

Índice de Tabelas ......................................................................................................................................... 4 

Índice de Gráficos ........................................................................................................................................ 5 

Introdução .................................................................................................................................................... 7 

 

PARTE I- ANÁLISE EXTERNA ............................................................................................................. 9 

1. Análise Externa Geral ........................................................................................................................ 9 

1.1. Contexto Sócio-Cultural ............................................................................................................... 9 

1.1.1.Situação demográfica em Portugal- Estimativas de população residente ............................ 9 

1.1.2. Evolução da população jovem ............................................................................................ 9 

       1.1.3. Práticas culturais dos jovens portugueses .................................................................. 10 

1.1.4. Os jovens e a Internet ....................................................................................................... 10 

1.1.5. Associativismo Juvenil ..................................................................................................... 11 

    1.1.5.1. RNAJ- Registo Nacional do Associativismo Jovem.................................................. 12 

1.1.6. Voluntariado Juvenil......................................................................................................... 13 

1.1.7. Comportamentos de risco dos jovens ............................................................................... 13 

1.2. Contexto Económico .................................................................................................................. 14 

1.2.1. Desemprego jovem mundial ............................................................................................. 14 

1.2.2. Desemprego jovem em Portugal....................................................................................... 15 

1.2.3. Evolução do desemprego- de 2007 a 2009 ....................................................................... 16 

1.2.4. Entrada dos jovens no mercado de trabalho ..................................................................... 16 

1.3. Contexto Tecnológico................................................................................................................. 17 

1.3.1. Plano Tecnológico ............................................................................................................ 17 

1.3.2. Acesso às novas tecnologias- Internet .............................................................................. 17 

1.3.3. Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação (FDTI).............................. 18 

1.3.4. Energia em Portugal ......................................................................................................... 19 

1.3.5. Transportes em Portugal ................................................................................................... 19 

1.4. . Contexto Político-legal ............................................................................................................... 20 

1.4.1. Estratégia da União Europeia para a Juventude- Investir e Mobilizar.............................. 20 

1.4.2. Programa do XVIII Governo para a Juventude ................................................................ 21 

1.4.3. Legislação na área da Juventude....................................................................................... 23 

2. Análise Externa Específica ............................................................................................................... 29 

2.1. Enquadramento Territorial ......................................................................................................... 29 

2.2. Caracterização Sócio-Demográfica e Territorial do Concelho de Faro ...................................... 31 

2.2.1. População residente .......................................................................................................... 31 

2.2.2. Densidade populacional por freguesia .............................................................................. 31 

2.2.3. Perfil demográfico ............................................................................................................ 33 

2.2.4. Crescimento da população residente no Concelho de Faro .............................................. 37 

2.2.5. Sectores de Actividade- Concelho de Faro....................................................................... 39 

2.2.6. Sistema Educativo ............................................................................................................ 41 

       2.2.6.1. Evolução da frequência de alunos nos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico................ 42 



Plano Estratégico para a Juventude do Concelho de Faro 

 2 

       2.2.6.2. Média de idades nos estabelecimentos de ensino dos 2.º e 3.º ciclos do E.B. ........ 43 

 2.2.6.3. Evolução da frequência de alunos nos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico nos 

estabelecimentos de ensino da rede privada e cooperativo......................................................... 43 

 2.2.6.4. Evolução da frequência de alunos no Ensino Secundário....................................... 44 

 2.2.6.5. Média de idades nos estabelecimentos do Ensino Secundário................................ 47 

 2.2.6.6. Ensino Superior Público ......................................................................................... 47 

2.3. Análise do perfil do jovem do Concelho de Faro- Inquérito ...................................................... 48 

2.3.1. Faixa etária 10-14 anos..................................................................................................... 49 

2.3.2. Faixa etária 15-19 anos..................................................................................................... 62 

2.3.3. Faixa etária 20-19 anos..................................................................................................... 80 

2.4. Análise das Sensibilidades dos membros do Juvfaro- Conselho Municipal de Juventude ....... 103 

 

PARTE II- ANÁLISE INTERNA......................................................................................................... 106 

1. O Associativismo Juvenil no Concelho de Faro............................................................................ 106 

 

PARTE III- ANÁLISE SWOT ............................................................................................................. 113 

1. Pontos Fortes e Pontos Fracos ....................................................................................................... 113 

2. Oportunidades e Ameaças.............................................................................................................. 115 

3. Cruzamento de informações- Orientações Estratégicas .............................................................. 116 

3.1. Libertar ..................................................................................................................................... 116 

3.2. Optimizar.................................................................................................................................. 117 

3.3. Crescer...................................................................................................................................... 117 

3.4. Desenvolver .............................................................................................................................. 118 

 

PARTE IV- OPÇÕES ESTRATÉGICAS............................................................................................ 119 

1. Eixos Estratégicos ........................................................................................................................... 119 

2. Objectivos Estratégicos .................................................................................................................. 119 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................................ 124 

BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................................... 126 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano Estratégico para a Juventude do Concelho de Faro 

 3 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1-  Divisão Administrativa do Concelho de Faro ........................................................................... 30 

Figura 2-  Localização da cidade de Faro .................................................................................................. 30 

Figura 3- Matriz SWOT........................................................................................................................... 113 



Plano Estratégico para a Juventude do Concelho de Faro 

 4 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 1- População residente por principais lugares em cada freguesia .................................................. 32 

Tabela 2- Densidade populacional por freguesia ....................................................................................... 33 

Tabela 3- População segundo grandes grupos etários, em 2001 (concelho de Faro e suas freguesias) ..... 33 

Tabela 4- Evolução da frequência no ensino privado e cooperativo .......................................................... 43 

Tabela 5- Evolução da frequência no ensino secundário ........................................................................... 44 

Tabela 6- N.º de alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino secundário- ano lectivo 2008/09 45 

Tabela 7- Frequências de realização de actividades de tempos livres (faixa etária 10-14 anos)................ 54 

Tabela 8- Locais escolhidos para a realização de algumas actividades de tempos livres (faixa etária 10-

14 anos) ..................................................................................................................................................... 55 

Tabela 9- Locais onde os jovens assistem habitualmente a eventos (faixa etária 10-14 anos) .................. 56 

Tabela 10- Desportos praticados e locais (faixa etária 10-14 anos) ........................................................... 58 

Tabela 11- Grau de conhecimento e utilização dos equipamentos da autarquia (faixa etária 10-14 anos) 59 

Tabela 12- Meios de comunicação preferidos para recepção de informação (faixa etária 10-14 anos) ..... 60 

Tabela 13- Projectos que os jovens desenvolveriam se fossem presidentes de câmara (faixa etária 10-14 

anos)........................................................................................................................................................... 61 

Tabela 14- Frequências de realização de actividades de tempos livres (faixa etária 15-19 anos).............. 68 

Tabela 15- Locais escolhidos para a realização de algumas actividades de tempos livres (faixa etária 

15-19 anos)................................................................................................................................................. 69 

Tabela 16- Locais onde os jovens assistem habitualmente a eventos (faixa etária 15-19 anos) ................ 70 

Tabela 17- Desportos praticados e locais (faixa etária 15-19 anos) ........................................................... 73 

Tabela 18- Grau de conhecimento e utilização dos equipamentos da autarquia (faixa etária 15-19 anos) 75 

Tabela 19- Meios de comunicação preferidos para recepção de informação (faixa etária 15-19 anos) ..... 76 

Tabela 20- Principais problemas sentidos pelos jovens (faixa etária 15-19 anos) ..................................... 77 

Tabela 21- Áreas consideradas prioritárias a nível de intervenção autárquica (faixa etária 15-19 anos)... 78 

Tabela 22- Projectos que os jovens desenvolveriam se fossem presidentes de câmara (faixa etária 15-

19 anos)...................................................................................................................................................... 79 

Tabela 23- Frequência de realização de actividades de tempos livres (faixa etária 20-29 anos) ............... 87 

Tabela 24- Locais escolhidos para a realização de algumas actividades de tempos livres (faixa etária 

20-29 anos)................................................................................................................................................. 88 

Tabela 25- Locais onde os jovens assistem habitualmente a eventos (faixa etária 20-29 anos) ................ 89 

Tabela 26- Desportos praticados e locais (faixa etária 20-29 anos) ........................................................... 93 

Tabela 27- Grau de conhecimento e utilização dos equipamentos da autarquia (faixa etária 20-29 

anos)........................................................................................................................................................... 95 

Tabela 28- Meios de comunicação preferidos para recepção de informação (faixa etária 20-29 anos) ..... 96 

Tabela 29- Principais problemas sentidos pelos jovens (faixa etária 20-29 anos) ..................................... 97 

Tabela 30- Áreas consideradas prioritárias a nível de intervenção autárquica (faixa etária 20-29 anos)... 98 

Tabela 31- Projectos que os jovens desenvolveriam se fossem presidentes de câmara (faixa etária 20-29 

anos)......................................................................................................................................................... 100 

 



Plano Estratégico para a Juventude do Concelho de Faro 

 5 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1- Pirâmides etárias 1991-2001, na região, no concelho e suas freguesias ................................... 34 

Gráfico 2- População residente, segundo grupos etários, em 1991, 2001 e 2006, no concelho de Faro.... 37 

Gráfico 3- Variação da população jovem, idosa e em idade activa entre 2001 e 2006 (Faro, Algarve e 

Portugal)..................................................................................................................................................... 38 

Gráfico 4- Taxa de variação da população, de 2001 a 2006 (Portugal, Região e Concelho) ..................... 38 

Gráfico 5- Distribuição do n.º de alunos do 2.º e 3.º ciclos........................................................................ 44 

Gráfico 6- Frequência do n.º de alunos no 10.º ano ................................................................................... 45 

Gráfico 7- Frequência do n.º de alunos no 11.º ano ................................................................................... 46 

Gráfico 8- Frequência do n.º de alunos no 12.º ano ................................................................................... 46 

Gráfico 9- Inquiridos segundo freguesia de residência (faixa etária 10-14 anos) ...................................... 50 

Gráfico 10- Inquiridos segundo grau de escolaridade (faixa etária 10-14 anos) ........................................ 50 

Gráfico 11- Inquiridos por pertença a alguma associação (faixa etária 10-14 anos).................................. 51 

Gráfico 12- Inquiridos segundo tipo de associação a que pertencem (faixa etária 10-14 anos)................. 51 

Gráfico 13- Inquiridos segundo a natureza da associação a que pertencem (faixa etária 10-14 anos)....... 52 

Gráfico 14- Inquiridos segundo papel na associação (faixa etária 10-14 anos) ......................................... 52 

Gráfico 15- Inquiridos segundo a razão da não pertença a uma associação (faixa etária 10-14 anos)....... 53 

Gráfico 16- Inquiridos segundo o acesso à informação dos eventos culturais (faixa etária 10-14 anos) ... 57 

Gráfico 17- Inquiridos segundo disponibilidade de participação (faixa etária 10-14 anos) ....................... 61 

Gráfico 18- Inquiridos segundo freguesia de residência (faixa etária 15-19 anos) .................................... 62 

Gráfico 19- Inquiridos segundo situação profissional (faixa etária 15-19 anos)........................................ 63 

Gráfico 20- Inquiridos segundo grau de escolaridade (faixa etária 15-19 anos) ........................................ 64 

Gráfico 21- Inquiridos segundo pertença a alguma associação (faixa etária 15-19 anos).......................... 64 

Gráfico 22- Inquiridos segundo tipo de associação a que pertencem (faixa etária 15-19 anos)................. 65 

Gráfico 23- Inquiridos segundo a natureza da associação a que pertencem (faixa etária 15-19 anos)....... 65 

Gráfico 24- Inquiridos segundo papel na associação (faixa etária 15-19 anos) ......................................... 66 

Gráfico 25- Inquiridos segundo a razão da não pertença a uma associação (faixa etária 15-19 anos)....... 66 

Gráfico 26- Inquiridos segundo a razão pela qual não assistem a eventos culturais (faixa etária 15-19 

anos)........................................................................................................................................................... 71 

Gráfico 27- Inquiridos segundo o acesso à informação dos eventos culturais (faixa etária 15-19 anos) ... 71 

Gráfico 28- Inquiridos segundo a opinião sobre a oferta cultural (faixa etária 15-19 anos) ...................... 72 

Gráfico 29- Inquiridos segundo a opinião sobre a oferta desportiva (faixa etária 15-19 anos).................. 72 

Gráfico 30- Inquiridos segundo disponibilidade de participação (faixa etária 15-19 anos) ....................... 78 

Gráfico 31- Inquiridos segundo freguesia de residência (faixa etária 20-29 anos) .................................... 80 

Gráfico 32- Inquiridos segundo situação profissional (faixa etária 20-29 anos)........................................ 81 

Gráfico 33- Inquiridos segundo grau de escolaridade (faixa etária 20-29 anos) ........................................ 82 

Gráfico 34- Inquiridos segundo pertença a alguma associação (faixa etária 20-29 anos).......................... 83 

Gráfico 35- Inquiridos segundo tipo de associação a que pertencem (faixa etária 20-29 anos)................. 83 

Gráfico 36- Inquiridos segundo a natureza da associação a que pertencem (faixa etária 20-29 anos)....... 84 



Plano Estratégico para a Juventude do Concelho de Faro 

 6 

Gráfico 37- Inquiridos segundo papel na associação (faixa etária 20-29 anos) ......................................... 84 

Gráfico 38- Inquiridos segundo a razão da não pertença a uma associação (faixa etária 20-29 anos)....... 85 

Gráfico 39- Inquiridos segundo a razão pela qual não assistem a eventos culturais (faixa etária 20-29 

anos)........................................................................................................................................................... 90 

Gráfico 40- Inquiridos segundo o acesso à informação dos eventos culturais (faixa etária 20-29 anos) ... 90 

Gráfico 41- Inquiridos segundo a opinião sobre a oferta cultural (faixa etária 20-29 anos) ...................... 91 

Gráfico 42- Inquiridos segundo a opinião sobre a oferta desportiva (faixa etária 20-29 anos).................. 92 

Gráfico 43- Inquiridos segundo disponibilidade de participação (faixa etária 20-29 anos) ....................... 99 

 

 

 



Plano Estratégico para a Juventude do Concelho de Faro 

 7 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

“A juventude é sobretudo uma soma de possibilidades” 

Albert Camus, escritor francês 

 

 

A juventude é tradicionalmente considerada como o período da vida que se estende da 

infância e/ou adolescência à idade adulta. Mas este conceito significa mais do que uma mera 

etapa de desenvolvimento físico-psicológico. José Machado Pais defende que a juventude é 

uma categoria socialmente construída, re(formulada) em contextos sociais, económicos e 

políticos particulares, uma categoria sujeita a modificar-se ao longo do tempo, produto de um 

complexo processo de construção social. (Pais, 1993) 

Na perspectiva da sociologia, a juventude é entendida como um processo de transição em 

direcção à condição adulta. Esta equiparação corresponde a um desenvolvimento sequencial 

de estatutos e de papéis sociais que os jovens assumem ao longo do curso de vida, tendo em 

vista atingir um estado de independência material e a afirmação de uma identidade adulta. 

(Ferreira, 2003).  

Histórica e socialmente, a juventude tem sido encarada como uma fase da vida marcada por 

uma certa instabilidade associada a determinados “problemas sociais”, como o desemprego, 

as dificuldades no acesso à habitação, a “revolta”, a “marginalidade ou a “delinquência”, a 

falta de participação social… (Pais, 1993) 

 

O presente trabalho resulta da necessidade da definição de uma estratégia para a juventude do 

Concelho de Faro, que deverá ter como objectivo global contribuir para o desenvolvimento 

local nesta área e responder às necessidades e aspirações dos jovens deste município. 

Pretende-se estimular o aparecimento de acções integradas que contribuam para a melhoria da 

qualidade de vida desta faixa etária da população, que assume um papel de relevo na 

transformação social. 

Tendo em conta que esta nova etapa na vida dos indivíduos corresponde muitas vezes ao 

assumir de novos desafios em termos emocionais, sociais e profissionais, uma estratégia para 

a juventude deverá ter em conta os jovens como sujeitos activos e decisores em questões de 

natureza social, cultural, política e económica. 
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Numa primeira parte do presente documento é feita uma análise e diagnóstico da situação 

actual relativamente à realidade juvenil: a análise externa geral, em que é apresentada uma 

contextualização do meio envolvente, nomeadamente o contexto sócio-cultural, o contexto 

económico, o contexto tecnológico e o contexto político-legal; a análise externa específica, 

em que são feitos: um enquadramento territorial, uma caracterização sócio-demográfica e 

territorial do concelho de Faro, uma caracterização do sistema educativo e uma análise do 

perfil do jovem do concelho, partindo esta dos resultados de um inquérito aplicado aos jovens 

deste município. 

Numa segunda parte, é feita uma análise interna da realidade juvenil do concelho de Faro, na 

qual é caracterizado o tecido associativo.  

Na terceira parte deste plano estratégico é apresentada a análise SWOT, realizando-se o 

cruzamento dos pontos fortes e pontos fracos, bem como das oportunidades e ameaças. De 

seguida são apresentadas orientações estratégicas, resultantes desse mesmo cruzamento. 

Numa última parte, são finalmente apresentados os eixos e objectivos estratégicos que o 

Município de Faro e o Conselho Municipal de Juventude se propõem a cumprir. A fase de 

execução do Plano Estratégico deverá decorrer no período 2011-2013, com a execução 

sequencial das acções programadas para a prossecução dos objectivos estratégicos. 
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PARTE I- ANÁLISE EXTERNA 

 

1. Análise Externa Geral 

 

1.1. Contexto Sócio-Cultural    

 

1.1.1. Situação demográfica em Portugal- Estimativas de população residente 

De acordo com informação do INE, a evolução demográfica em 2009, comparativamente com 

a população estimada para 2008, caracteriza-se por um ligeiro crescimento da população 

residente em Portugal (10.643), valor que se traduz numa taxa de crescimento efectivo de 

0,10% (0,09% em 2008). Para este acréscimo populacional concorreram um saldo migratório 

positivo de 15 408 indivíduos, que se reflecte na taxa de crescimento migratório de 0,14% 

(0,09% em 2008), a par com um saldo natural negativo de -4 945 indivíduos, de que resulta 

uma taxa de crescimento natural de -0,05% (0,00% em 2008). 

Em resultado destes movimentos, a população residente em Portugal, em 31 de Dezembro de 

2009, foi estimada em 10 637 713 indivíduos, dos quais 5 148 203 homens e 5 489 510 

mulheres. 1 

 

Ainda segundo o documento “Estimativas de População Residente-2009” do Instituto 

Nacional de Estatística, a proporção de jovens (indivíduos dos 0 aos 14 anos de idade) 

decresceu, em 2009 e comparativamente com o ano anterior, de 15,3% para 15,2% da 

população residente total (16,0% em 2000). Reduziu também a proporção dos indivíduos em 

idade activa (indivíduos dos 15 aos 64 anos de idade), passando de 67,1% para 66,9% (67,7% 

em 2000). Em sentido inverso, aumentou o peso relativo da população idosa (indivíduos com 

65 ou mais anos de idade) de 17,6% para 17,9%. 

Em resultado destas alterações e para o mesmo intervalo de tempo, o índice de 

envelhecimento aumentou de cerca de 116 para 118 idosos por cada 100 jovens (102 em 

2000). 

 

1.1.2. Evolução da população jovem 
 

Em termos gerais, a população portuguesa tem vindo a crescer ao longo dos anos. 

Relativamente à evolução da população jovem a tendência evolutiva de crescimento não se 

reproduz. Os dados fornecidos pelo INE evidenciam um decréscimo contínuo no número de 

                                                 
1 PDF “Estimativas de População Residente, Portugal, NUTS II, NUTS III e Municípios”, pág. 1 
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efectivos: os censos de 1991 aferiram, nesta data, a existência de 2.336.396 milhões de jovens 

com idades compreendidas entre os 15 e os 29 anos a residir em Portugal, sendo a estimativa, 

para o ano de 2004, da existência de 2.152.796 milhões de jovens. A diminuição do número 

de jovens é um dos indicadores do fenómeno do envelhecimento que a população portuguesa 

evidenciou dos censos de 1991 para os de 2001. 

Comparando a evolução da população geral com a população jovem, a primeira cresceu 6,8% 

em relação a 1991 e apresenta um ritmo de crescimento lento e estável. Já a população jovem 

apresenta uma tendência de decréscimo, desde 1996, a um ritmo acelerado: de 1991 a 2004 

esta população diminuiu cerca de 8%. 

Quanto à representatividade da população jovem na população nacional, em 1991, os jovens 

representavam 23,7% da população portuguesa e em 2004 esse valor passou para 20,5%, 

constatando-se um decréscimo de cerca de três valores percentuais (Ferreira, 2006). 

 

1.1.2. Práticas culturais dos jovens portugueses 

 
Os estudos sistemáticos sobre as práticas culturais dos portugueses tiveram início a partir de 

finais dos anos oitenta, através da produção de estatísticas especializadas e pesquisas 

académicas. Os estudos de tipo expansivo prosseguiram na década de 90 e eram 

direccionados para faixas etárias específicas, para actividades bem delimitadas e centrados 

numa determinada região. 

Num inquérito às práticas de leitura dos portugueses, defende João Teixeira Lopes que os  

jovens se revelaram os maiores leitores, não só relativamente aos livros, mas também aos 

jornais e revistas. A audição de rádio e de música, o televisionamento e ida ao cinema são 

também as práticas mais frequentes dos jovens. Estes são ainda os maiores frequentadores dos  

equipamentos culturais urbanos, bem como os principais protagonistas de uma “cultura de 

saídas”, direccionado sobretudo para o cinema, os cafés e cervejarias, discotecas e centros 

comerciais.  

João Teixeira Lopes (2000: 99) menciona ainda o rápido processo de envelhecimento cultural 

que caracteriza os jovens portugueses: “em geral, a obtenção de um posto de trabalho e a 

constituição de família própria implicam uma redução drástica das sociabilidades 

extrafamiliares e da «cultura de saídas», acentuando-se, por conseguinte, a domesticidade”. 

 

1.1.3. Os jovens e a internet 

De acordo com um estudo realizado pela Microsoft, a nível europeu, e divulgado a 09 de 

Fevereiro de 2010, no âmbito do programa Dia Europeu da Segurança na Internet, mais de 
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metade dos adolescentes portugueses (68%) usam activamente sites de redes sociais. Neste 

estudo, que analisa a importância das redes sociais nos hábitos e atitudes dos adolescentes 

europeus, participaram 14100 pessoas, 60% pais e os restantes 40% jovens com idades 

compreendidas entre os 14 e os 18 anos. Em Portugal, o estudo abrangeu 525 respostas 

completas, recolhidas através de um inquérito realizado no portal MSN em www.msn.pt. 

O estudo revela ainda que: 39% dos adolescentes consideram que é seguro publicar 

informações pessoais online; quase um quarto (23%) dos adolescentes em Portugal divulga o 

nome da escola em que frequenta em perfis pessoais online e mais de um em cada oito 

publica a morada da casa; dois terços (61%) dos adolescentes afirmam que os seus pais não 

fazem nada para limitar ou controlar a sua utilização da Internet e 39% dos pais em toda a 

Europa admitem que não supervisionam as actividades dos seus filhos online nem o que 

publicam na Internet. 

Este estudo foi realizado através do Microsoft MSN em 11 mercados, incluindo o Reino 

Unido, Benelux, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Itália, Holanda, Portugal, Suécia, Espanha e 

Irlanda.2  

 

1.1.4. Associativismo Juvenil 

Existem em Portugal mais de mil associações juvenis que dão resposta, diariamente, às 

diversas necessidades sociais de forma cada vez mais organizada, articulando um amplo 

movimento baseado numa aposta livre, solidária e desinteressada. 

As associações juvenis têm revelado um importante factor de desenvolvimento pessoal e um 

imprescindível motor de desenvolvimento social. Correspondem a entidades abertas, 

dispostas a acolher qualquer pessoa interessada nos seus objectivos e nas suas iniciativas. São 

espaços de participação, escolas de cidadania, de trabalho em equipa e de aprendizagem 

contínua. Defendem os interesses dos jovens, sobretudo aqueles em situação de desvantagem 

social, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

A defesa do meio ambiente, a prevenção da marginalidade, a inserção social de jovens e 

colectivos em situação de exclusão, a defesa dos direitos humanos, o desenvolvimento das 

comunidades na promoção da cultura, do desporto e da educação, são as principais áreas em 

que actuam. Promovem valores como a solidariedade, a justiça, a responsabilidade, a 

cooperação, a consciência social, entre outros.3 

                                                 
2  http://www.microsoft.com/portugal/presspass/press/2010/fev10/02-09estudosafeinternet.mspx (06-08-2010) 

 
3 http://www.fnaj.pt/associativismo.aspx (23-08-2010) 
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De acordo com um inquérito do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 

aplicado a mil jovens portugueses entre os 15 e os 29 anos, a pertença associativa não se 

afigura particularmente elevada: apenas um em cada quatro jovens admite ter pelo menos uma 

filiação associativa (26,7%). A principal concentração verifica-se no sector desportivo, 

afectando um pouco mais de um em cada dez jovens. Figuram depois as associações de 

estudantes (4,9%), as culturais ou artísticas (4,8%) e as de natureza religiosa ou paroquial 

(4,2%). Um pouco mais distanciadas surgem as associações de juventude (2,8%) e as de 

natureza política, designadamente partidária (2,3%). Com valores abaixo dos 2% temos um 

vasto leque de associações cuja acção contempla diversos campos sociais (comunitário, 

sindical, ambiental, profissional ou de defesa de direitos). Neste estudo, Pedro M. Ferreira e 

Pedro Alcântara da Silva (2005, 21) referem que a sociabilidade ou a convivialidade são as 

principais razões apontadas pelos jovens para participarem em associações. Quase metade 

(43,6%) diz que a actividade associativa é uma “forma de conviver e de conhecer novas 

pessoas”. A segunda escolha indica que o envolvimento associativo é igualmente 

perspectivado em termos de competências pessoais (22% dos jovens afirmaram “é uma forma 

de me enriquecer pessoalmente e de adquirir novas experiências”).  

O mesmo estudo refere ainda que os principais motivos para a fraca participação associativa 

são a falta de tempo e o desinteresse por parte dos jovens, que não consideram o mundo 

associativo como uma alternativa de ocupação de tempo livre ou espaço de participação 

social. 

 

1.1.4.1. RNAJ- Registo Nacional do Associativismo Jovem 

O RNAJ é um instrumento de identificação, em arquivo, de associações juvenis e equiparadas 

sedeadas em território nacional continental ou no estrangeiro, das associações de estudantes 

sedeadas no território nacional, dos grupos informais de jovens sedeados em território 

nacional continental e das entidades sem fins lucrativos de reconhecido mérito que realizem 

actividades para jovens. 

A inscrição no RNAJ permite o reconhecimento das entidades juvenis e é condição 

determinante no acesso aos Programas de Apoio previstos na Lei 23/2006. 

Podem inscrever-se no RNAJ as seguintes Associações de Jovens: 
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Associações Juvenis; Associações de Estudantes; Federações de Associações Juvenis; 

Federações de Associações de Estudantes; Associações Sócio-Profissionais e Grupos 

Informais de Jovens/Organizações equiparadas a Associações Juvenis, nomeadamente: 

 

Organizações nacionais reconhecidas pela World Association of Girl Guides and Girl Scouts 

(WAGGGS) e pela World Organization of the Scout Movement (WOSM); Organizações de 

juventude, partidárias ou sindicais; Entidades sem fins lucrativos de reconhecido mérito que 

desenvolvam actividades para jovens, mediante despacho anual do membro do Governo 

responsável pela área da Juventude.4 

 

1.1.5. Voluntariado Juvenil 

 

O estudo anteriormente referido pretendeu ainda investigar as práticas voluntárias, que, em 

termos da dimensão quantitativa, alinham no mesmo sentido do associativismo. Segundo 

Pedro M. Ferreira e Pedro Alcântara da Silva (2005: 37), o envolvimento aponta para um 

número relativamente modesto, afectando um em cada dez jovens. O voluntariado dispersa-se 

por várias actividades, destacando-se as associações de natureza comunitária e religiosa. O 

tempo dispendido em actividades voluntárias pode representar, em média, entre uma ou duas 

horas diárias, e o sentimento de responsabilidade perante si mesmo e dos outros parece ser a 

principal razão que justifica a escolha destas actividades. Os jovens consideram, em 

simultâneo, ser seu dever agir no sentido da mudança social. 

 

1.1.6. Comportamento de Risco dos Jovens 

De acordo com um inquérito aplicado aos jovens portugueses em 2000 e divulgado por José 

Machado Pais e Manuel Villaverde Cabral (2003: 71), os dados analisados permitem sustentar 

que a sexualidade constitui uma área de risco dos comportamentos juvenis. Em relação ao 

receio de gravidez verificou-se que 18% da população juvenil inquirida passou efectivamente 

por esse receio. Registam-se valores semelhantes em relação ao risco de contracção de 

doenças sexualmente transmissíveis- 15% dos jovens  envolvem-se em práticas sexuais não 

seguras. 

                                                 
4 http://juventude.gov.pt/Associativismo/RNAJ/ConheceRNAJ/Paginas/Conhece%20o%20RNAJ.aspx (26-08-
2010) 



Plano Estratégico para a Juventude do Concelho de Faro 

 14 

O consumo do tabaco continua a afectar uma percentagem muito significativa da população 

juvenil. Dados apurados neste estudo indicam que 35% dos jovens são fumadores regulares. 

Os rapazes tendem a tornar-se mais frequentemente fumadores e quando o são, tendem a 

fumar mais do que as raparigas. 

Também o consumo juvenil de álcool está muito generalizado: mais de 2/3 dos jovens 

inquiridos consomem álcool, embora a percentagem dos que o consomem regularmente se 

situe um pouco acima de 20%. A maioria dos jovens ingere álcool sobretudo de forma 

ocasional e normalmente em quantidades moderadas, no entanto a percentagem de jovens que 

dizem ter apanhado uma bebedeira no último ano é bastante significativa: cerca de 60% de 

rapazes e de 20% de raparigas. (Pais e Cabral, 2003) 

No que diz respeito ao consumo de outras “drogas”, os dados deste inquérito revelam 

percentagens de consumidores bastante abaixo  das que se verificaram relativamente ao 

consumo do tabaco e de álcool: “ Mesmo considerando o uso de recreação das drogas, 

consubstanciado nos consumos de cannabis ou de ecstasy, verificamos que apenas uma 

pequena parte dos jovens se iniciaram neles, concretamente 13% no caso dos primeiros e, nos 

segundos, pouco mais de 3%. A proporção de jovens que experimentou drogas “duras” é 

reduzida, situando-se abaixo deste último valor.” (Pais e Cabral, 2003: 110)  

 

1.2. Contexto Económico 

1.2.1. Desemprego Jovem Mundial 
 
Segundo as conclusões do relatório “Tendências Mundiais do Emprego Jovem 2010”, a taxa 

mundial de desemprego jovem atingiu em 2009 o nível mais alto da história- 13%, o que 

corresponde a 81 milhões de pessoas. De acordo com as projecções da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), esta taxa deverá continuar a aumentar em 2010, até aos 

13,1% para então recuar até aos 12,7% em 2011. 

O estudo alerta para o risco de que um dos legados desta crise seja uma “geração perdida” de 

jovens que abandonou o mercado laboral após ter ficado sem esperança de encontrar emprego 

e ter uma vida decente. 

O relatório mostra que as mulheres são mais afectadas do que os homens, sendo que nos 

países desenvolvidos essa diferença disparou. Em 2009, a taxa de desemprego juvenil 

feminina foi de 13,2% contra 12,9% nos homens.5  

                                                 
5 http://www.agenciafinanceira.iol.pt/economia /http://economico.sapo.pt/noticias (28-09-2010) 
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De acordo com a Comunicação das Comunidades Europeias, em 27.04.2009, Bruxelas, os 

períodos que os jovens atravessam entre a educação e o emprego tornaram-se 

significativamente mais longos e complexos, sendo a taxa de desemprego, em média, pelo 

menos duas vezes mais elevada do que a taxa geral. A actual crise económica é um factor 

agravante no que diz respeito às oportunidades dos jovens face ao emprego, que 

frequentemente é de baixa qualidade, temporário e mal pago. “ A promoção do acesso ao 

mercado de trabalho e a qualidade do emprego tem sido uma prioridade da Estratégia de 

Lisboa e do Pacto Europeu para a Juventude, num esforço que deve ser mantido. O impacto 

da crise económica e financeira nos mercados de trabalho torna ainda mais urgente a 

necessidade de resolver o problema do emprego dos jovens a curto e longo prazo. A livre 

circulação dos trabalhadores, que assume particular importância no início da carreira dos 

jovens, é um princípio fundador do Mercado Único.”6 

 

1.2.2. Desemprego Jovem em Portugal 
 
De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de desemprego nacional, no 

segundo trimestre de 2010, manteve-se no máximo histórico de 10,6 % da população activa, o 

que corresponde a quase 590 mil pessoas sem trabalho, menos 2000 que no trimestre anterior, 

mas mais 16,2% face ao trimestre homólogo (segundo trimestre de 2009). 

 

O número de jovens empregados em Portugal é actualmente cerca de metade do que era há 

dez anos, percebendo-se que a população activa jovem está ao nível mais baixo de sempre. 

O volume de desemprego jovem recuou em termos homólogos e trimestrais, o que ajudou à 

redução significativa da taxa de desemprego correspondente. No primeiro trimestre de 2010 

registaram-se 100,7 milhares de desempregados entre os 15 e os 24 anos e no segundo 

trimestre do mesmo ano 86,6 milhares, tendo-se verificado uma descida de 22,7% para 

20,3%. 

No entanto, os dados do INE mostram que a estabilização da taxa de desemprego nas camadas 

mais jovens não foi devida à criação de emprego ou a melhores condições da economia. A 

destruição de emprego entre os mais jovens continua a evoluir a um ritmo elevado, 

prolongando um ciclo erosivo que dura desde meados de 2008.  

                                                 
6 PDF “Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões- Uma Estratégia da UE para a Juventude : Investir e Mobilizar - Um método 
aberto de coordenação renovado para abordar os desafios e as oportunidades que se colocam à juventude”, Pág. 6 
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No segundo trimestre de 2010, a população empregada, dos 15 e os 24 anos, era de 339,7 mil, 

quase metade do número registado no início da série do INE, que remonta a 1998, pelo que se 

pode concluir que nunca houve tão poucos jovens a trabalhar em Portugal. 

O Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P., registou, no final do mês de Julho de 

2010, no Algarve, num total de 21238 pessoas desempregadas, 2344 jovens com menos de 25 

anos de idade e 5574 jovens entre os 25 e os 34 anos de idade. 

 

1.2.3. Evolução do Desemprego- de 2007 a 2009 

De acordo com a edição do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. “ Situação do 

Mercado de Emprego- Relatório Semestral- 1.º Semestre 2009”, o maior volume de 

desempregados registados (214.141), por grupo etário, pertencia ao escalão 35-54 anos de 

idade, com uma representatividade de 45,3 % no total do Continente. Em termos de evolução, 

todos os níveis etários considerados registaram aumentos do volume de desemprego, com 

destaque para os escalões de 20-24 anos (+34,3%), 25-34 anos (+31,6%) e 35-54 anos 

(+30,8%), com os aumentos homólogos mais significativos. 

Considerando os níveis etários, jovem/adulto, 12,5 % dos desempregados eram jovens com 

menos de 25 anos e 87,5% eram adultos com 25 anos e mais de idade. O desemprego 

aumentou nos dois grupos, comparativamente ao 1.º semestre de 2008, apresentando mais 

13842 jovens desempregados (+30,5%) e mais 88182 adultos desempregados (+27,1%). 

 

1.2.4. Entrada dos jovens no mercado de trabalho 

Segundo o inquérito “Entrada dos Jovens no Mercado de Trabalho- 2009”, publicado pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE), em 30 de Abril de 2010, as “cunhas” continuam a ser 

a grande fonte de entrada no mercado de trabalho e quase metade dos jovens portugueses 

encontram o primeiro emprego graças à família e amigos. A taxa exacta é de 45,1% dos 

indivíduos entre os 15 e os 34 anos, após a saída da escola. 

O inquérito do INE refere ainda que existe também um número significativo de jovens, cerca 

de 31,2%, que encontram trabalho por iniciativa própria, através de candidatura espontânea à 

entidade empregadora. Encontram ainda trabalho 8,6% dos jovens através de resposta a 

anúncios na imprensa e /ou internet. 

Ainda de acordo com este estudo do INE, no segundo trimestre de 2009, 65,7% dos jovens 

com idade entre os 15 e os 34 anos tinham completado um nível de escolaridade e não 

estavam a estudar. Em média, a idade de saída da escola era de 19 anos (16 anos para os que 

tinham escolaridade até ao 3.º ciclo, aumentando até 24 anos para os que tinham escolaridade 
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de nível superior). 92,7% daqueles jovens tiveram um trabalho com duração superior a três 

meses após a saída da escola e para 43,1% desses, esse primeiro trabalho é o actual.  

No que diz respeito ao tempo que medeia entre a última saída da escola e o primeiro trabalho, 

para os indivíduos que completaram algum nível de escolaridade e não estão a estudar no 

momento da entrevista, verifica-se que demorou até três meses para cerca de um quarto desses 

indivíduos (25,6%). 19,4% começaram a trabalhar ainda enquanto estudavam; 14,9% 

demoraram entre um a dois anos até conseguirem o seu primeiro trabalho e 10,1% demoraram 

mais de 4 anos a fazê-lo.  

 

1.3. Contexto Tecnológico 

1.3.1. Plano Tecnológico 

 

Portugal encontra-se actualmente numa fase de desenvolvimento tecnológico, em parte 

promovido pelos governos no desenvolvimento de projectos conjuntos com empresas 

privadas, empresas estatais, empresas público-privadas e outras instituições, num esforço 

conjunto que visa a modernização.  

Com o Plano Tecnológico, uma das grandes apostas do Governo presente, tem-se vindo a 

notar uma aparente qualificação da sociedade portuguesa no conhecimento, na tecnologia e na 

inovação. 

O Plano Tecnológico é uma agenda de mobilização para toda a sociedade portuguesa, 

indicando uma estratégia de desenvolvimento e competitividade. Essa estratégia assenta em 

três eixos: 

• Qualificar os portugueses para a sociedade do conhecimento;  

• Vencer o atraso científico e tecnológico; 

• Imprimir um novo impulso à inovação para adaptar o tecido produtivo aos desafios da 

globalização.  

Para concretizar estes objectivos globais, o Plano Tecnológico contempla um conjunto de 

objectivos específicos devidamente quantificados e um conjunto de medidas, realizadas 

directamente pelo Governo ou em parceria com a sociedade civil.  

 

1.3.2. Acesso às novas tecnologias- Internet 

 

Deve-se salientar que a oferta de produtos informáticos e tecnológicos disponíveis no 

mercado, como computadores (fixos ou portáteis), telemóveis, PDA´s, e acessórios, têm vindo 

a subir em número e qualidade, com preços cada vez mais acessíveis ao público em geral.  
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Alguns dos avanços tecnológicos, como o acesso à Internet, que foram devidamente 

acompanhados pelas principais empresas de comunicação em Portugal, permitiram avanços e 

rapidez nas comunicações realizadas no território nacional. 

Em 2006, todo o país ficou coberto com acesso à Internet de Banda Larga, sendo Portugal o 

4.º país da UE em número de lares com computadores ligados à Banda Larga, com os preços 

dos acessos abaixo da média europeia.  

Em apenas dois anos foi possível ligar todas as escolas públicas à Internet de banda larga. 

Alargou-se o horário de funcionamento das escolas do 1º ciclo do ensino básico, permitindo a 

introdução de novas cadeiras extra-curriculares e generalizou-se o ensino do inglês a cerca de 

99% das escolas. 

Promoveu-se a compra de computadores pessoais para estudantes através de incentivos fiscais 

e expandiu-se a formação em tecnologias da informação e comunicação, quer ao corpo 

docente do ensino básico e secundário quer à população em geral. 

Ligações à Internet estão disponíveis em muitos cafés, assim como em muitas estações de 

correios. Pode-se também navegar na Internet em hotéis, centros comerciais e centros de 

conferência, em que zonas especiais estão reservadas para este fim. O livre acesso à Internet 

também está disponível aos residentes em Portugal em "Espaços de Internet", espalhados pelo 

país mas com maior incidência nos principais centros populacionais. 

 

1.3.4. Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação  

 

A FDTI foi constituída em Outubro de 1991, pelo Instituto Português da Juventude e pelo 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, com o objectivo de difundir conhecimentos 

técnicos e científicos, nomeadamente os que respeitam às Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), como meio de contribuir para preparar, formar e apoiar a comunidade e, 

em especial, os jovens, no sentido de responder aos desafios da sociedade contemporânea, 

através de uma oferta formativa sobretudo em cursos de Informática. 

Projectos 

A FDTI é constituída por vários projectos, nomeadamente: 

- Inforjovem 

- Curso Educação e Formação de Jovens (CEF) 

- Formações Modulares ou Unidades de Formação de Curta Duração 

 - GET - IT - Formação para Empreendedores 

 - (RVCC) Reconhecimento Validação e Certificação de Competências 
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1.3.4. Energia em Portugal 

 

Portugal é um país altamente deficitário relativamente à energia, importando actualmente a 

totalidade dos combustíveis fósseis que consome. Em 2005, Portugal importou 87,3 % da 

energia total que consumiu. Relativamente à produção de electricidade, Portugal produziu em 

2005 85 % da electricidade que consumiu (importando os restantes 15 %). A produção 

doméstica total nesse mesmo ano foi 46 575 GWh repartida do seguinte modo em termos das 

fontes utilizadas:  

- Não renováveis: 80,8 % (carvão 32,7 %, gás natural 29,2 %, petróleo 18,9 %);  

- Renováveis: 19,2 % (hidroeléctrica 11 %, eólica 3,8 %, biomassa 3,0 %, outras 1,4 %). 

Contudo, pela primeira vez na sua história, Portugal, nos primeiros 5 meses de 2010, teve 

uma balança comercial de energia eléctrica positiva, exportando mais energia que a que 

importou (982 GWh contra 946GWh). O governo de Portugal pretende que até 2010, 45 % da 

electricidade produzida seja obtida a partir de fontes renováveis. A Barragem do Alqueva, no 

Alentejo — servindo a irrigação dos campos e gerando energia hidroeléctrica- criou o maior 

lago artificial na região ocidental da Europa e foi um dos maiores projectos de investimento 

do país. 

Em 2007 foi inaugurada uma das maiores centrais de energia solar foto voltaica do mundo (11 

MW), em Brinches, concelho de Serpa e em fase de construção encontra-se aquela que será a 

maior do mundo no seu tipo (62 MW), situada em Amareleja, concelho de Moura, cuja 

montagem deverá estar totalmente concluída em 2010. Paralelamente a primeira exploração 

comercial do mundo da energia das ondas do mar entrou em funcionamento em Setembro de 

2008, 5 km ao largo de Aguçadoura, concelho de Póvoa de Varzim. Também a potência 

instalada em parques eólicos será aumentada para 5100 MW em 2012 (contra os 2000 MW 

instalados até meados de 2007), enquanto a potência hidroeléctrica instalada deverá atingir os 

7000 MW em 2020 (contra os cerca de 5000 MW de 2005). Os investimentos em energias 

renováveis em Portugal poderão totalizar 12 mil milhões de euros até 2012 e 120 mil milhões 

de euros até 2020. 

Portugal é membro-fundador da agência Internacional de Energias Renováveis (IRENA), 

aquando da sua formação no ano de 2009, que visa a promoção das energias renováveis. 

 

1.3.5. Transportes em Portugal 

 

Os transportes foram encarados como uma prioridade na década de 1990, sobretudo devido ao 

aumento da utilização de veículos automóveis e à industrialização. 
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Portugal foi um dos primeiros países do Mundo a ter uma auto-estrada, inaugurada em 1944, 

ligando Lisboa ao Estádio Nacional, a futura Auto-Estrada Lisboa-Cascais (actual A5). No 

entanto, apesar de terem sido posteriormente construídos alguns outros troços nas décadas de 

1960 e 1970, só no final da década de 1980 foi iniciada a construção de auto-estradas em 

grande escala. Hoje em dia a rede de auto-estradas portuguesas é bastante desenvolvida e 

percorre quase todo o território, ligando todo o litoral e as principais cidades do interior, numa 

extensão total de aproximadamente 3000 km. Há ainda os Itinerários Principais (IP's) e os 

Itinerários Complementares (IC's) que podem ser constituídos por auto-estradas, vias rápidas 

(estrada destinada apenas a tráfego motorizado, com cruzamentos desnivelados e de acesso 

restrito a nós de ligação) e estradas nacionais. O país tem 68.732 km de rede de estradas, dos 

quais cerca de 2600 km fazem parte de um sistema de auto-estradas. Destes, cerca de 900 km 

não requerem o pagamento de portagens. Até 2012, a extensão da rede de auto-estradas deverá 

aumentar até aos 3187 km. 

As duas principais áreas metropolitanas têm sistemas de metropolitano: o Metro de Lisboa e o 

Metro Sul do Tejo na Área Metropolitana de Lisboa; e no Porto, o Metro do Porto, cada uma 

com mais de 35 km de linhas. 

 

O transporte ferroviário de passageiros e mercadorias é feito utilizando os 2791 km de linhas 

ferroviárias actualmente em serviço, dos quais 1430 encontram-se electrificados e 

aproximadamente 900 permitem velocidades de circulação superiores aos 120 km/h. A rede 

ferroviária é gerida pela REFER enquanto que os transportes de passageiros e mercadorias 

são da responsabilidade da Caminhos de Ferro Portugueses (CP), ambas empresas públicas. 

Em 2006 a CP transportou 133 milhões de passageiros e 9,75 milhões de toneladas de 

mercadorias. 

 

1.4. Contexto Político-Legal  

 

1.4.1. Estratégia da União Europeia para a Juventude- Investir e Mobilizar 

A estratégia da União Europeia para investir na juventude inscreve-se no seguimento da 

agenda social renovada anunciada pela Comissão em 2008 e tem como objectivos criar mais 

oportunidades de educação e de emprego para os jovens, melhorar o acesso e a plena 

participação de todos os jovens na sociedade e promover a solidariedade entre os jovens e a 

sociedade. 

Esta nova estratégia, comunicada no primeiro relatório da EU sobre Juventude (27/04/2009) 

reconhece que os jovens são um dos grupos mais vulneráveis da sociedade, sobretudo na 
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actual de criação económica, e que na nossa sociedade em envelhecimento, os jovens são um 

recurso precioso. 

Esta nova estratégia é trans-sectorial e engloba acções a curto e a longo prazo, envolvendo 

domínios políticos fundamentais que afectam os jovens europeus: 

 

Domínio de Acção 1- Educação 

Domínio de Acção 2- Emprego 

Domínio de Acção 3- Criatividade e Empreendedorismo 

Domínio de Acção 4- Saúde e Desporto 

Domínio de Acção 5- Participação 

Domínio de Acção 6- Inclusão Social 

Domínio de Acção 7- Voluntariado 

Domínio de Acção 8- Juventude no Mundo 

 

Ján Figel, Comissário Europeu responsável pelo pelouro da educação, da formação, da cultura 

e da juventude, pronunciando-se a respeito da nova estratégia da UE, admitiu que "Os jovens 

são o nosso presente e o nosso futuro. Devemos realizar um esforço concertado para abrir o 

maior número de vias possível para os nossos jovens cidadãos, especialmente à luz da 

presente crise económica e financeira. A chave reside em mobilizar os nossos jovens para 

fazerem face aos múltiplos desafios com que se deparam no mundo globalizado de hoje. A 

nossa estratégia é uma resposta oportuna a tais desafios, que abre caminho a uma nova era no 

desenvolvimento das políticas de juventude ao nível da UE."7 

 

 

1.4.2. Programa do XVIII Governo para a Juventude 

 

A prioridade do programa do XVIII Governo para os jovens é a qualificação. No quadro desta 

legislatura, pretende universalizar a educação secundária, tornando obrigatório o ensino até ao 

12.º ano. Considera que a aposta na juventude é determinante para o futuro do país, sendo por 

isso fundamentais as reformas na educação, na escola pública, na formação profissional, no 

ensino superior e na ciência e na tecnologia. 

A aposta na juventude passa pelo apoio social e pela promoção da igualdade de 

oportunidades. 

O Governo propõe-se, neste sentido, a: 

                                                 
7 http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=5012 (16-11-2010) 
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“- Reforçar a acção social escolar, apoiando mais famílias e jovens carenciados que 

frequentem o ensino secundário obrigatório;  

- Alargar a rede de residências e melhorar de suas condições, em diálogo com as associações 

de estudantes;  

- Duplicar (de 6.000 para 12.000) as bolsas Erasmus, de forma a dar oportunidade a mais 

jovens portugueses de terem uma experiência internacional a que antes não tinham acesso por 

dificuldades económicas;  

- Desenvolver a 4.ª Geração do Programa Escolhas, com mais investimento e mais projectos 

apoiados.”8 

A promoção da emancipação dos jovens é outra das prioridades do governo, através do apoio 

às experiências formativas e profissionais, nacionais ou internacionais e ainda do apoio ao 

empreendedorismo e ao emprego jovem. 

Neste sentido, o Governo preconiza: 

“- Promover o ensino do empreendedorismo e apoiar as iniciativas e projectos empresariais 

dos jovens, designadamente através da diferenciação positiva no acesso a linhas de crédito e 

outros investimentos públicos; 

- Criar um programa de estágios profissionais na Administração Pública, que dê oportunidade 

a mais 5.000 jovens por ano de iniciarem a sua via profissional; 

- Criar um programa de estágios Inov Social, protocolando 1.000 vagas em instituições da 

economia social ou em instituições de promoção cultural; 

- Alargar o programa Inov Jovem, apoiando a inserção em pequenas e médias empresas de 

jovens à procura de emprego, com idade até 35 anos (inclusive), habilitados com qualificação 

de nível superior em determinadas áreas de formação específicas; 

- Criar um novo programa, o Inov Export, para apoiar a colocação de até 1.500 jovens 

quadros em PME exportadoras e promover a colocação de jovens portugueses em empresas 

estrangeiras de referência; 

- Reforçar o Inov Art e apoiar estágios profissionalizantes para jovens artistas e criadores; 

- Apoiar a inserção de 1.000 jovens em formação no posto de trabalho no sector do turismo; 

- Reforçar o programa Porta 65 para o arrendamento jovem; 

- Continuar a promover o alargamento das vagas em regime pós-laboral nas universidades; 

- Apoiar as famílias jovens em início de carreira, prosseguindo o programa de construção de 

creches e duplicando as creches a funcionar em horário alargado, em especial nos maiores 

centros urbanos; 

                                                 
8 http://www.portugal.gov.pt/pt/GC18/Governo/ProgramaGoverno/Pages/Programa_Governo_16.aspx (22-11-
2010) 
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- Criar a Conta Poupança-Futuro, para estimular a poupança e apoiar os projectos de estudo 

ou inserção profissional dos jovens; 

- Dinamizar a criação de um «Balcão Futuro» ou gabinetes de apoio ao emprego e ao 

empreendedorismo nas instituições do ensino superior, para orientar e apoiar a entrada dos 

jovens na vida activa.”9 

 

1.4.3. Legislação na área da Juventude  

IPJ, I.P.  

- Portaria n.º 662-J/2007 - Estatutos do Instituto Português da Juventude, I.P. 

- Decreto-Lei n.º 168/2007 - Lei Orgânica do Instituto Português da Juventude, I.P. 

- Declaração de Rectificação n.º 69/2007 - Rectifica a Portaria que aprova os Estatutos do - 

Instituto Português da Juventude, I.P. 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 77/2007 - Comissão Interministerial de Juventude 

- Portaria n.º 694/2009 - alteração dos Estatutos do Instituto Português da Juventude, I.P. 

Associativismo 

- Lei n.º 23/2006 - Estabelece o regime jurídico do associativismo jovem 

- Portaria n.º 1227/2006 - Regula o reconhecimento das associações juvenis 

- Portaria n.º 1228/2006 - Registo Nacional do Associativismo Jovem 

- Portaria n.º 1229/2006 - Programa Formar 

- Portaria n.º 1230/2006 - Programas de Apoio Financeiro (PAJ, PAI e PAE) 

- Portaria n.º 176/2007 - Regula a atribuição do subsídio anual às associações de estudantes 

- Declarações de Rectificação n.º 1/2007, 2/2007, 3/2007 e 4/2007 - Rectificações às Portarias 

- Portaria n.º 239/2007 - altera a portaria n.º 1230/2006  

Voluntariado 

- Lei n.º 71/98 - Base do enquadramento jurídico do Voluntariado 

- Decreto-Lei n.º 389/99 - Regulamento do Voluntariado 

- Decreto-Lei n.º 176/2005 - Altera o Decreto-Lei n.º 389/99 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2005 - Regulamento do Programa "Voluntariado 

- Jovem para as Florestas" 

 
                                                 
9 http://www.portugal.gov.pt/pt/GC18/Governo/ProgramaGoverno/Pages/Programa_Governo_16.aspx (24-12-
2010) 
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Programas 

Campos de Trabalho Internacionais: 

- Portaria n.º 345/2006 - Cria o Programa Mobilidade e Intercâmbio para Jovens e aprova o 

respectivo Regulamento 

Programa OTL - Ocupação de Tempos Livres: 

- Portaria n.º 201/2001 

- Portaria n.º 286/2007 

- Despacho (extracto) n.º 10531/2010 

Programa Férias em Movimento: 

- Portaria n.º 202/2001 

Licenciamento de campos de férias - esclarecimentos sobre os requisitos legais para a - 

atribuição e manutenção dos alvarás para a realização de actividades de Campos de Férias: 

- Decreto-Lei n.º 304/2003 

- Decreto-Lei n.º 163/2009 (alteração ao Decreto-Lei n.º 304/2003) 

- Portaria n.º 373/2004 

- Portaria n.º 374/2004  

- Portaria n.º 586/2004  

- Portaria n.º 629/2004  

- Decreto-Lei n.º 109/2005 

Juventude em Acção: 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/2007 - definição, objectivos e regulamento do - 

Programa Comunitário "Juventude em Acção" 

Programa Jovens Criadores: 

- Portaria n.º 57/97 

Programa Escolhas: 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2009 - renovação do Programa Escolhas para 

2010-2012 

- Despacho normativo n.º 27/2009 - Regulamento do Programa Escolhas 2010-2012 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 4/2001 - cria o Programa Escolhas 

 

Programa Parlamento dos Jovens: 

- Resolução da Assembleia da República n.º 42/2006 
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Saúde e Sexualidade 

- Lei n.º 60/2009 - Educação Sexual obrigatória nas escolas 

- Portaria n.º 196-A/2010 - Regula a Lei n.º 60/2009 

- Resolução da Assembleia da República n.º 46/2010 - Direito à informação e acesso aos 

direitos sexuais e reprodutivos das mulheres ao longo do seu ciclo de vida 

- Portaria n.º 301/2009 - Regula o funcionamento do Programa Nacional de Promoção de 

Saúde Oral 

- Portaria n.º 655/2008 - Programa ''Cuida-te!'' 

- Lei n.º 16/2007 - Exclusão da ilicitude nos casos de interrupção voluntária da gravidez 

- Lei n.º 90/2001 - Define medidas de apoio social às mães e pais estudantes 

- Lei n.º 12/2001 - Define a natureza e condições de acesso à contracepção de emergência 

- Decreto-Lei n.º 259/2000 - Regulamenta a Lei n.º 120/99, fixando condições de promoção 

da educação sexual e de acesso dos jovens a cuidados de saúde no âmbito da sexualidade e do 

planeamento familiar  

- Lei n.º 120/99 - Reforça as garantias do direito à saúde reprodutiva  

- Lei n.º 3/84 - Educação Sexual e Planeamento Familiar 

 

Educação e Formação 

- Portaria n.º 478/2010 - Regulamento do Concurso Nacional de Acesso e Ingresso no Ensino 

Superior Público para a matrícula e inscrição no ano lectivo 2010-2011 

- Lei n.º 85/2009 - Alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos 

- Decreto-Lei n.º 203/2009 - Passe sub23@superior.tp 

- Decreto-Lei n.º 186/2008 - Passe 4_18@escola.tp 

- Decreto-Lei n.º 201/2009 - Estabelece uma Bolsa de Estudos Complementar para alunos do 

ensino secundário beneficiários do 1º ou 2º escalão do Abono de Família 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2009 - Apoio Social para estudantes 

universitários 

- Portaria n.º 230/2008 - Cursos EFA (Educação e Formação de Adultos) e Formações 

Modulares (Unidades de Formação de Curta Duração) 

- Despacho n.º 21394/2009 - Define o regime de acesso aos apoios concedidos, "Bolsas e - 

Programas para estudantes do ensino superior" 

- Despacho n.º 13531/2009 - Regulamento de atribuição de bolsas de estudo por mérito a 

estudantes de Instituições de Ensino Superior 
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- Despacho n.º 16070/2009 - Aumenta, para o ano lectivo de 2009/2010, o valor das bolsas de 

estudo atribuídas aos estudantes de ensino superior público e privado. Confirmação aos 

estudantes do ensino superior a quem seja atribuída bolsa de estudo a conservação do direito à 

mesma durante a realização de períodos de estudos em mobilidade no âmbito do Programa 

Erasmus  

- Despacho n.º 17706/2009 - Determina a atribuição de bolsa suplementar de montante não 

inferior a 50 % do valor da bolsa mínima Erasmus aos estudantes do ensino superior a quem 

tenha sido atribuída bolsa Erasmus e que sejam bolseiros da acção social  

- Portaria n.º 835/2009 - Projecto Escola Móvel 

- Portaria n.º 781/2009 - Catálogo Nacional de Qualificações 

- Portaria n.º 782/2009 - Quadro Nacional de Qualificações 

Emprego 

- Decreto-Lei n.º 72/2010 - Estabelece medidas para reforçar a empregabilidade dos 

beneficiários de prestações de desemprego e o combate à fraude, procedendo à terceira 

alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de Novembro, e à quarta alteração ao Decreto-Lei 

n.º 124/84, de 18 de Abril 

- Decreto-Lei n.º 70/2010 - Estabelece as regras para a determinação da condição de recursos 

a ter em conta na atribuição e manutenção das prestações do subsistema de protecção familiar 

e do subsistema de solidariedade, bem como para a atribuição de outros apoios sociais 

públicos, e procede às alterações na atribuição do rendimento social de inserção, tomando 

medidas para aumentar a possibilidade de inserção dos seus beneficiários, procedendo à 

primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 164/99, de 13 de Maio, à segunda alteração à Lei n.º 

13/2003, de 21 de Maio, à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de Agosto, à 

segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 283/2003, de 8 de Novembro, e à primeira alteração ao - 

Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de Abril 

- Portaria n.º 353/2010 - Procede à revogação das medidas transitórias e excepcionais 

inseridas no âmbito do Programa Qualificação Emprego instituídas para o ano de 2010 

(revoga a Portaria n.º 126/2010, entre outras) 

- Portaria n.º 298/2010 - Alteração Portaria n.º 127/2009 que cria e regula o funcionamento 

dos gabinetes de inserção profissional, que prestam apoio a jovens e adultos desempregados 

- Portaria n.º 125/2010 - Prevê medidas excepcionais de apoio à contratação para o ano de 

2010 

- Decreto-Lei n.º 14/2010 - Linha de crédito à habitação para desempregados em 
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2010 (alteração ao Decreto-Lei n.º 103/2009 - financiamento de 50% da prestação mensal) 

Portaria n.º 127/2010 - Regulamenta o Programa de Estágios Profissionais Qualificantes de 

níveis 3 e 4 (e altera a Portaria n.º 129/2009 que regulamenta o Programa Estágios 

Profissionais) 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2010 - Iniciativa Emprego 2010 (pacote de 17 

medidas destinado a assegurar a manutenção do emprego, a incentivar a inserção de jovens no 

mercado de trabalho e a promover a criação de emprego e o combate ao desemprego) 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2010 - Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

da Economia Nacional (PADES): determina a criação do Programa Nacional de Microcrédito 

e da Linha de Crédito Bonificado 

- Portaria n.º 130/2009 - Medidas excepcionais de apoio ao emprego e contratação para o ano 

de 2009 

- Portaria n.º 985/2009 - Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio 

Emprego 

- Decreto-Lei n.º 91/2009 - Nova licença parental 

- Portaria n.º 294/2010 - procede a alterações nas medidas "Contrato-emprego-inserção" e 

"Contrato-emprego-inserção+" criadas pela Portaria n.º 128/2009 

Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública Central (PEPAC): 

- Decreto-Lei n.º 65/2010 - Adapta à administração local o regime de estágios da 

Administração Pública 

- Decreto-Lei n.º 18/2010 - Estabelece o regime do Programa de Estágios Profissionais na 

Administração Pública  

- Portaria n.º 172-A/2010 - Fixa o número máximo de estagiários a seleccionar e respectiva 

distribuição pelas entidades promotoras, de acordo com a área de educação/formação 

- Portaria n.º 172-B/2010 - Regulamento do PEPAC 

Programas INOV: 

- Portaria n.º 285/2010 - Altera o regulamento da medida INOV-Social 

- Portaria n.º 238/2010 - Estabelece o regime de concessão dos apoios técnicos e financeiros 

do INOV-Export e define as respectivas normas de funcionamento e acompanhamento. 

Aprova igualmente o Regulamento da medida 

- Despacho n.º 7384/2010 - Regulamento da medida INOV-Energi@ 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2009 - cria o INOV-Social 

- Despacho n.º 7384/2010 - regulamento do INOV-Energia 

- Portaria n.º 154/2010 - Cria novas medidas para reforço do Programa INOV - regulamento e 
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normas de funcionamento do INOV-Social (revoga a  Portaria n.º 1451/2009)  

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/2009 - Estabelece as medidas que concretizam 

a estratégia de internacionalização da economia, nomeadamente a criação do Programa 

INOV-Export 

- Despacho n.º 24508/2009 - Regulamento de execução do INOV-Art 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2008 - Aprova uma nova fase do INOV Jovem e 

do INOV Contacto, assim como o lançamento do INOV-Art e do INOV Vasco da Gama 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 93/2008 - Criação do INOV-Mundus 

- Portaria n.º 1103/2008 - Estabelecimento do regime de concessão dos apoios técnicos e 

financeiros das medidas INOV-JOVEM, INOV Contacto, INOV Vasco da Gama, INOV-

ART e INOV Mundus e respectivas normas de funcionamento e acompanhamento 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 93/2005 - Alarga o âmbito do Programa Contacto, 

que passa a denominar-se Programa INOV Contacto - Estágios Internacionais de Jovens 

Quadros 

Habitação 

Porta 65 - Arrendamento por jovens  

- Portaria n.º 277-A/2010 - Regulamenta o Decreto-Lei n.º 308/2007, de 3 de Setembro, 

alterado pelos Decretos-Leis n.os 61-A/2008, de 28 de Março, e 43/2010, de 30 de Abril, que 

cria o programa de apoio financeiro Porta 65 - Arrendamento por Jovens 

- Decreto-Lei n.º 43/2010 

- Decreto-Lei n.º 308/2007  

- Portaria n.º 1515-A/2007 

- Decreto-Lei n.º 61-A/2008 

- Declaração de Rectificação n.º 30/2008 

- Portaria n.º 249-A/2008 

Cidadania 

Programa Parlamento dos Jovens: 
- Resolução da Assembleia da República n.º 42/2006 
 

Recenseamento Militar:  

- Decreto-Lei n.º 52/2009 - Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 289/2000, de 14 

de Novembro, definindo as acções necessárias ao recenseamento militar e os mecanismos de 

articulação entre os organismos do Estado que intervêm no novo modelo de recenseamento  
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- Decreto-Lei n.º 289/2000 - Lei do Serviço Militar 

Recenseamento Eleitoral: 

- Lei n.º 13/99 - Estabelece o novo regime jurídico de recenseamento eleitoral 

- Lei n.º 47/2008 - Consagra medidas de simplificação e modernização que asseguram a 

actualização permanente do recenseamento 

- Leis Orgânicas n.º 4/2005 e 5/2005 

- Lei n.º 3/2002  

Habilitação Legal para Conduzir: 

- Decreto-Lei n.º 313/2009 

- Lei n.º 87/2009 

 

Justiça: 

- Lei nº 133/99 - altera o Decreto-Lei nº 314/78   

- Lei nº 147/99 - aprova a Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo  

- Lei nº 166/99 - aprova a Lei Tutelar Educativa  

Comissão Nacional para os Direitos Humanos: 

. Resolução do Conselho de Ministros n.º 27/2010 

 Objecção de Consciência 

- Lei orgânica n.º 1/2008 

- Lei n.º 174/99 

- Decreto-Lei n.º 191/92 

- Lei n.º 174/99 

 

2. Análise Externa Específica 

 

2. 1. Enquadramento Territorial 

O concelho de Faro situa-se a Sul na zona central da Região do Algarve (NUTS II Algarve), 

junto ao litoral. Numa região contornada a Sul e a Oeste pelo Oceano Atlântico, tem como 

principais concelhos vizinhos São Brás de Alportel, a Norte, Loulé, a Oeste, Olhão a Este e a 

Sul a Ria Formosa. É atravessado por um troço da Via do Infante (A22) e pela Estrada 

Nacional 125. 

 



Plano Estratégico para a Juventude do Concelho de Faro 

 30 

O concelho de Faro tem uma área de 201,9 km2, aproximadamente 4% da área total da região 

do Algarve e uma população residente de 58.664 habitantes10, 14% da população residente no 

Algarve. 

Agrega 6 freguesias e 43 lugares: São Pedro, Sé e Montenegro, consideradas áreas 

predominantemente urbanas; Santa Bárbara de Nexe e Conceição de Faro, áreas 

medianamente urbanas e Estoi, área predominantemente rural.11 

 

 
 
 
Figura 1. Divisão Administrativa do Concelho de Faro 
 

                        Fonte: Município de Faro- Serviço de Imagem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Localização da cidade de Faro 
 

Fonte:  
                                                           Carta Social do Concelho de Faro 2008-2013 

 

 

 

                                                 
10 INE. Anuário Estatístico 2006- referenciado na Carta Social do Concelho de Faro 2008-2013 
11 Ver tipologia das áreas urbanas do INE 
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2. 2. Caracterização Sócio-Demográfica e Territorial do Concelho de Faro 

2.2.1. População residente 

De acordo com os Censos de 2001, o concelho de Faro apresenta uma densidade populacional 

de 290,1 hab/km2, tendo à data uma população residente de 58.051 habitantes. No que diz 

respeito à sua distribuição por freguesia, situa-se nos 28.546 habitantes na freguesia da Sé; 

12.761 na freguesia de São Pedro; 5.336 na Freguesia de Montenegro; 4.119 na freguesia de 

Santa Bárbara de Nexe; 3.751 na freguesia da Conceição de Faro e 3.538 na freguesia de 

Estoi.  

Dados mais recentes das estimativas populacionais apontam para uma população residente de 

58.698, registando-se 2.581 jovens entre os 10-14 anos de idade; 2.857 entre os 15- 19 anos; 

3.170 entre os 20-24 anos de idade e 4.196 na faixa etária 25-29 anos12. 

 

2.2.2. Densidade populacional por freguesia 

O território é marcado por disparidades na ocupação do espaço, que se reflectem numa maior 

densificação populacional na zona sul do concelho. A título de exemplo, refira-se que, em 

2001, Estoi apresentava uma densidade populacional de 76 hab./km2, enquanto na freguesia 

de São Pedro esse indicador se elevava para 1162 hab./km2. 

A análise da distribuição da população pelos vários lugares no concelho evidencia realidades 

igualmente distintas. De acordo com a informação constante na Carta Social do Concelho de 

Faro 2008-2013, a população varia de 14 habitantes na Ilha do Farol até ao núcleo central da 

cidade de Faro que alberga cerca de 60% da população concelhia.  

As desigualdades no perfil de ocupação do espaço destacam-se também ao nível intra-

freguesia. Na freguesia da Conceição de Faro não se registava, em 2001, nenhum lugar com 

população superior a 500 habitantes. Em Estoi, apenas a aldeia sede de freguesia ultrapassava 

os 1000 habitantes, quando nos restantes lugares a população era inferior a 250 habitantes. As 

freguesias da Sé e de São Pedro apresentavam as maiores disparidades na ocupação do 

espaço, detendo os lugares centrais do concelho e apresentando, em simultâneo, outros 

lugares pouco densificados. Na freguesia da Sé destacam-se as Ilhas de Hangares e de Farol 

com núcleos populacionais inferiores a 20 habitantes. Destaca-se apenas a Ilha de Faro, na 

freguesia de Montenegro, como o lugar com menos população- cerca de 200 habitantes. 

Finalmente, Santa Bárbara de Nexe caracteriza-se por uma dispersão da população no espaço 

sem que se destaque uma densificação de maior em cada um dos lugares da freguesia. 

 

                                                 
12 INE, I.P., Estimativas provisórias de população residente, 2008, Portugal, NUTS I, NUTS II, NUTS III e municípios. 
Lisboa- Portugal. Ano de edição- 2009 
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Lugar População % freguesia % Concelho 

Chelote 473 12,6 0,8 

Conceição (Igreja) 276 7,4 0,5 

Outros lugares 3002 80,0 5,2 

Total Conceição 3751 100 6,5 

Estoi 1156 32,7 2,0 

Outros lugares 2382 67,3 4,1 

Total Estoi 3538 100,0 6,1 

Arneiro 379 3,0 0,7 

Braciais 291 2,3 0,5 

Faro 10178 79,8 17,5 

Mar e Guerra 488 3,8 0,8 

Patação 780 6,1 1,3 

Pontes de Marchil 288 2,3 0,5 

Outros lugares 357 2,8 0,6 

Total Faro (São Pedro) 12761 100,0 22,0 

Faro 26646 93,3 45,9 

Ilha da Culatra 608 2,1 1,0 

Ilha de Hangares 19 0,1 0,0 

Ilha do Farol 14 0,0 0,0 

Virgilios 353 1,2 0,6 

Outros lugares 906 3,2 1,6 

Total Faro (Sé) 28546 100,0 49,2 

Gambelas 1401 26,3 2,4 

Montenegro 3487 65,3 6,0 

Praia de Faro 207 3,9 0,4 

Outros lugares 241 4,5 0,4 

Total Montenegro 5336 100,0 9,2 

Bordeira 593 14,4 1,0 

Canal 284 6,9 0,5 

Charneca 316 7,7 0,5 

Falfosa 462 11,2 0,8 

Gorjäes 343 8,3 0,6 

Santa Bárbara de Nexe - Igreja 392 9,5 0,7 

Outros lugares 1729 42,0 3,0 

Total Santa Bárbara de Nexe 4119 100,0 7,1 

TOTAL FARO 58051   

 

Tabela 1. População residente por principais lugares em cada freguesia  
 

Fonte: Carta Social do Concelho de Faro 2008-2013 
 
 

 

Todo o concelho revelou um crescimento importante da sua população de 1991 a 2001 (cerca 

de 14%), tendo o comportamento demográfico nas diferentes freguesias sido muito 

diferenciado. Segundo a Carta Social do Concelho de Faro, as grandes disparidades na 

variação da população intercensitária face à média concelhia revelam-se nas freguesias de 

Santa Bárbara de Nexe, Conceição e Montenegro. A primeira revelou uma perda de 5% da 

sua população, enquanto a segunda apresentou um crescimento muito tímido (2,4%). O 

grande contributo para o aumento registado em Faro dá-se na freguesia de Montenegro que vê 

mais que duplicada a sua população (um aumento de 61%). 
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         Tabela 2. Densidade Populacional por freguesia 

            Fonte: Carta Social do Concelho de Faro 2008-2013 
 

2.2.3. Perfil demográfico 

Em termos de estrutura etária dos residentes, a conjuntura concelhia revelava, em 2001, 

diferenças ao longo do seu território, no que respeita aos 3 grandes grupos etários (crianças e 

jovens, população em idade activa e população sénior). São as freguesias de entrada no 

Barrocal aquelas que revelam tendência de maior envelhecimento, a par com a freguesia de 

São Pedro. De acordo com a Carta Social do Concelho de Faro, esta última freguesia possui o 

parque habitacional mais antigo da cidade que parece reproduzir-se na sua estrutura 

populacional. No entanto, tendo em conta as tendências de crescimento do parque 

habitacional de Estoi, prevê-se que a tendência venha a ser de diminuição do envelhecimento 

da sua população. 

Por sua vez, as freguesias da Sé e Montenegro revelavam capacidade de rejuvenescimento da 

sua população. O caso de Montenegro é específico uma vez que se traduz num núcleo em 

expansão e com capacidade de captação de públicos jovens que, muitas vezes, têm emprego 

na própria cidade. 

Crianças e Jovens População Activa População Idosa   Total pop. 
Residente 0-14 anos 15-64 anos 65 ou mais anos 

   Total % Total % Total % 

Dc. FARO 58.051 8.295 14,3 40.521 69,8 9.235 15,9 

Fr. Conceição de Faro 3.751 581 15,5 2.528 67,4 642 17,1 
Fr. Estoi 3.538 457 12,9 2.286 64,6 795 22,5 

Fr. Sta. Bárbara de Nexe 4.119 550 13,4 2.651 64,4 918 22,3 

Fr. S. Pedro (Faro) 12.761 1.748 13,7 8.892 69,7 2.121 16,6 
Fr. Sé (Faro) 28.546 4.175 14,6 20.264 71,0 4.107 14,4 
Fr. Montenegro 5.336 784 14,7 3.900 73,1 652 12,2 

 
Tabela 3. População segundo grandes grupos etários, em 2001 (concelho de Faro e suas freguesias) 

 

       Fonte: Carta Social do Concelho de Faro 2008-2013 
 

A análise das pirâmides etárias apresentadas pela Carta Social do Concelho de Faro permite-

nos refinar estas tendências. Assim, verifica-se que haverá uma maior propensão para o 
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envelhecimento da população nas freguesias urbanas e litorais do concelho. Na verdade, essas 

apresentam uma pirâmide do tipo decrescente, o que significa que vão tendo menor 

capacidade de recuperar população mais jovem, densificando-se, nos próximos anos a 

população em idade activa e aquela que tem mais de 65 anos.  

Apesar do envelhecimento importante registado nas restantes freguesias, estas apresentam 

pirâmides com características relativamente estacionárias, ou seja, não há diferenças muito 

grandes entre a base (os mais jovens) e o topo (os mais velhos). Manter-se-á um 

envelhecimento, mas menos acentuado. 

 

 

Gráfico 1. Pirâmides etárias 1991-2001, na região, no concelho e suas freguesias 
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Fonte: Carta Social do Concelho de Faro 2008-2013. Conselho Nacional Local de Acção Social (CLAS) de Faro, 2008 
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2.2.4. Crescimento da população residente no Concelho de Faro 

 

Relativamente à observação das transformações na estrutura etária da população refira-se que 

o crescimento não foi idêntico para os diversos grupos etários. Salientam-se as ligeiras 

alterações nas faixas etárias com maior grau de dependência, as crianças e jovens e os idosos, 

que sofreram um aumento relativamente ao registado em 1991 (embora pouco significativo 

entre 2001 e 2006). 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0-14 15-24 25-64 65 +

1991 2001 2007

 

  0-14 15-24 25-64 65 + 

1991 9618 7787 26384 6974 

2001 8.295 8501 32020 9235 

2007 9.127 6195 33868 9549 

 
 

Gráfico 2. População residente, segundo grupos etários, em 1991, 2001 e 2006, no concelho de 
Faro 

 
 

                                                                                                Fonte: Carta Social do Concelho de Faro 2008-2013 
 
 

 

De acordo com informação da Carta Social do Concelho de Faro, é assinalável, de 2001 a 

2007, o crescimento da população jovem (com idades compreendidas até aos 14 anos) e da 

população idosa (com 65 ou mais anos) ao nível do concelho de, respectivamente 12,5 % e 

10,9%, verificando-se um decréscimo da população em idade activa (dos 15 aos 64 anos) que 

se justifica pelas tendências que se registam na evolução do índice de envelhecimento e do 

índice de dependência geral.  
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Gráfico 3. Variação da População jovem, idosa e em idade activa entre 2001 e 2006 (Faro, 
Algarve e Portugal) 

  

Fonte: Carta Social do Concelho de Faro 2008-2013 
 
 

Tendo em conta os dados dos anuários de 2001 para 2007 saliente-se a continuidade da tendência 

de aumento da população de Faro. No entanto, desde 2004 que as taxas de variação da sua 

população são mais baixas do que a média nacional e regional. Para os próximos anos, prevê-se a 

estabilização da população actualmente existente. A perda poderá vir a ser uma realidade, caso se 

acentuem os actuais cenários de crise económica, podendo provocar a saída de população 

imigrante. Não é de excluir a existência de novos fenómenos migratórios da população nacional. O 

saldo entre nados vivos e óbitos, em Faro, não será suficientemente sólido para sustentar estes 

cenários de maior fragilidade económica. 
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Gráfico 4. Taxa de variação da população, de 2001 a 2006 (Portugal, Região e Concelho) 
 Fonte: Carta Social do Concelho 2008-2013 
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2.2.5. Sectores de Actividade- Concelho de Faro 

 

De acordo com a Carta Educativa do Concelho de Faro, este município tem tido o seu 

desenvolvimento sustentado em torno de actividades associados ao Sector Terciário e à sua 

afirmação como capital regional. Estas funções terciárias estão vocacionalmente associadas à 

sua capitalidade administrativa e a uma estrutura de agrupamentos colectivos e de funções 

centrais. 

 

Sector Primário 

De acordo com o recenseamento geral da Agricultura datado de 1999 (mencionado na Carta 

Educativa do Concelho de Faro), a área do Concelho de Faro ocupada por culturas hortícolas 

representa 47% do total da Superfície Agrícola Útil (SAU), o que traduz o valor económico 

do sector. Uma apreciável percentagem da SAU é ocupada por estufas (8,5 %) e a área regada 

aponta também para um elevado grau de intensificação agrícola: mais de 50% da área do 

concelho é ocupada “com culturas de regadio”.  

A zona do Barrocal apresenta ainda uma ampla margem para a intensificação da agricultura. 

O quase abandono do pomar tradicional de sequeiro (amendoeira, oliveira, alfarrobeira e 

figueira) a que se assistiu no passado tem raízes profundas, o que será reversível se houver 

apoios à reconversão dos pomares. A amendoeira e a alfarrobeira mantêm ainda bastantes 

potencialidades, enquanto que é pouco admissível uma recuperação da oliveira (incapaz de 

concorrer com outras zonas) e da figueira, que só interessará se orientada para o consumo 

fresco. 

No que diz respeito à produção florestal, O Concelho de Faro possui 375 há de superfície de 

matos e florestas, o que traduz o pouco significado desta produção. 

A produção pecuária é também reduzida, sendo maioritariamente para auto-consumo. 

Segundo informação da Carta Educativa do Concelho de Faro, relativamente ao sector de 

actividade “pesca”, destaca-se a pesca artesanal, que representa mais de 90% do total da pesca 

praticada (cerca de 37,5% dos pescadores inscritos utilizam a arte de aparelhos de anzol e 

26% redes de tresmalho). 

Em Dezembro de 2002, o número de pescadores inscritos na Capitania do Porto de Faro era 

de 153. Os novos pescadores pertencem a uma faixa etária dos 25 aos 39 anos. A frota de 

pesca registava 249 embarcações em 2002, predominando as embarcações de pesca local, 

considerando-se ainda 48 embarcações de mariscagem. 

A maioria dos pescadores vive na Ilha da Culatra e opta por descarregar o seu peixe no porto 

de Olhão, representando a pesca descarregada no porto de Faro menos de 1% da tonelagem 
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total descarregada no Algarve. Os viveiros de amêijoa são uma riqueza da Ria Formosa, 

contando-se no Concelho de Faro 272 licenças para viveiristas. 

O sector piscatório é sobretudo afectado por problemas estruturais, idênticos aos de toda a 

região algarvia, que levam a uma diminuição da rentabilidade do sector: dimensão reduzida 

da frota e envelhecimento da mesma; falta de infra-estruturas de apoio nos pequenos portos; 

carência de formação profissional adequada; desaparecimento de algumas espécies marinhas; 

tecido empresarial fraco; tecnologias obsoletas e incapacidade financeira. 

 

Sector Secundário 

 

Faro possui um tecido industrial diversificado, com alguma relevância para as indústrias de 

madeira, químicos e plásticos, mas as potencialidades do Concelho relacionadas com o sector 

industrial estão no desenvolvimento de um sector de ponta, apoiado em serviços avançados 

proporcionados pela Universidade do Algarve e pelo sector terciário superior da cidade, o 

qual se poderá articular através da implementação de um pólo de Ciência e Tecnologia. 

 

Sector Terciário 

 

Segundo a Carta Educativa, a actividade económica no concelho é essencialmente marcada 

pelo sector terciário de apoio às actividades económicas e às múltiplas entidades 

desconcentradas da Administração Central, vertente esta que confere maior visibilidade e 

estatuto à cidade e ao concelho de Faro. 

A capitalidade de Faro revela-se com grande intensidade no domínio da oferta de bens e 

serviços, públicos e privados, o que se pode comprovar pelo facto de cerca de um quarto do 

volume de negócios gerado neste sub-sectores no Algarve ter origem no Concelho de Faro. 

O turismo assume também particular importância, com o aumento de oferta nos segmentos de 

turismo cultural e a valorização dos aspectos específicos da história da Cidade, do Centro 

Histórico e das zonas tradicionais que se encontram em fase final de reestruturação e 

requalificação. O Concelho de Faro reúne assim condições para criar uma oferta diversificada 

aos seus turistas. Outros pontos fortes são os espaços públicos e de ar livre para actividades 

culturais, desportivas e de recreio, a vertente gastronómica e o Turismo da Ria ligado à 

náutica e pesca desportiva e em geral ao Parque Natural da Ria Formosa. 
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2.2.6. Sistema Educativo 

 

De acordo com a Carta Educativa do Concelho de Faro, o Parque Escolar da Rede Pública 

continua a ser constituído, no ano lectivo de 2008/2009, por 4 Jardins-de-infância, 19 Escolas 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 6 Escolas dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e 3 Escolas 

Secundárias. 

Estão constituídos seis Agrupamentos Verticais de Escolas, sendo também abrangida a Escola 

EB1 da Culatra que, embora pertencendo ao Agrupamento João da Rosa (Olhão), localiza-se 

no concelho de Faro, sendo considerada no respectivo Parque Escolar: 

 

Agrupamento Vertical de Escolas Dr. Joaquim de Magalhães 

E.B.2,3 Dr. Joaquim de Magalhães (Escola Sede) 

Escola EB1 de Faro n.º 1 (S. Luís) 

Escola EB1 de Faro n.º 3 (Bom João) 

 

Agrupamento Vertical D. Afonso III 

EB 2,3 D. Afonso III (Escola Sede) 

Escola EB1 do Alto Rodes 

Escola EB1 e JI do Carmo 

 

Agrupamento de Escolas da Sé 

EB 2,3 de Santo António (Escola Sede) 

Escola EB1 de Faro n.º 4 (Penha) 

Escola EB1 de Areal Gordo 

Escola EB1 da Ferradeira 

 

Agrupamento Vertical 

EB 2,3 Dr. José Neves Júnior (Escola Sede) 

Escola EB1 de Faro n.º 5 (Vale Carneiros) 

Escola EB1 de Mar e Guerra 
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Agrupamento de Escolas do Montenegro 

EB 2,3 do Montenegro (Escola Sede) 

Escola EB1 e Jardim de Infância do Montenegro 

Escola EB1 da Ilha do Ancão 

Escola EB1 de Marchil 

Escola EB1 do Patacão 

 

Agrupamento Vertical de Escolas de Estoi 

Escola EB 2,3 Poeta Emiliano da Costa (Escola Sede) 

Escola EB1 e Jardim de Infância de Santa Bárbara de Nexe 

Escola EB1 e Jardim de Infância da Conceição 

Escola EB1 do Medronhal 

Escola EB1 de Estoi 

Escola EB1 de Bordeira 

 

2.2.6.1. Evolução da frequência de alunos nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

 

De acordo com informação da Carta Educativa do Concelho de Faro, o número de alunos nos 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico da Rede Pública tem-se mantido relativamente constante nos 

últimos cinco anos, oscilando a taxa de crescimento ligeiramente: entre 2003/04 e 2004/05 (-

1%), entre 2004/05 e 2005/06 (4%), entre 2005/06 e 2006/07 (-3,4%), entre 2006/07 e 

2007/08 (0,7%), registando-se uma diminuição entre 2007/08 e 2008/09 (-1,03%) do número 

total de alunos inscritos no 2.º e 3.º ciclos, embora tenha aumentado ligeiramente no 3.º ciclo. 

 

Em 2008/09, as Escolas EB 2,3 Joaquim de Magalhães e a EB 2,3 Santo António já indiciam 

sobrelotação, uma vez que tendo ambas as Escolas capacidade para 30 turmas, já registaram a 

existência de 35 e 32 turmas. É ainda importante registar que, para além dos alunos que 

frequentam o 2.º e 3.º ciclos, há também os alunos que frequentam os Cursos de Educação e 

Formação (CEF’s): 54 e 17 nos Cursos EFA na Escola EB2,3 de St.º António e 30 no PIEF e 

13 no PCA da EB2,3 Dr. Joaquim de Magalhães.13  

 

 

 

                                                 
13 Relatório de Actualização e Monotorização da Carta Educativa do Concelho de Faro 
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2.2.6.2. Média de idades nos Estabelecimentos de Ensino dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 

Básico 

 

A média de idades no 5.º ano ronda valores entre os 10,3 e 10,8, enquanto que no 6.º ano essa 

oscilação está entre os 11,5 e os 12 anos de idade. 

No 3.º Ciclo verifica-se que, no 7.º ano de escolaridade, a idade média encontra-se entre os 

12,3 e 12,9, no 8.º ano varia entre os 13,3 e 13,8 e no 9.º ano oscila entre 14,3 e os 14,7. 

No que diz respeito aos Cursos de CEF, nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, regista-se uma 

média de idades que varia entre os 15,7 e os 16,5 anos. Nos Cursos EFA Tipo 2 a idade média 

de idades varia entre os 16,8 e os 28,7 e nos do Tipo 3 entre os 30 e os 41,3 anos. No caso do 

Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) a idade média é de 41,8 anos.14  

 
 
2.2.6.3. Evolução da frequência de alunos nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico nos 
estabelecimentos de ensino da Rede Privada e Cooperativo 
 

Observando o quadro abaixo, relativo à evolução da frequência de alunos nos 2.º e 3.º Ciclos 

do Ensino Privado e Cooperativo, verifica-se que, apesar de em 2006/07 se registar um 

decréscimo do número de alunos, em 2007/08 e 2008/09 é visível um aumento. 

Quanto à taxa de crescimento, nos últimos cinco anos (entre 2003/04 e 2008/09), é de referir 

que ronda os 5 % e que nos últimos dois anos lectivos não ultrapassa os 1%: 

 
 

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Estabelecimentos 

2C 3C 2C 3C 2C 3C 2C 3C 2C 3C 2C 3C 

Colégio Algarve 29 ---- 22 --- 21 --- 21 ---- 36 ---- 43 ---- 

Colégio de Nª Srª do Alto 64 84 63 85 63 86 59 87 63 85 58 85 

Total por Ciclo 93 84 85 85 84 86 80 87 99 85 101 85 

Total 177 170 170 167 184 186 

  
Tabela 4– Evolução da frequência no Ensino Privado e Cooperativo 

 
Fonte: DREAlg; Colégio do Algarve e Colégio N.ªSr.ª do Alto (mencionado na Carta Educativa do Concelho de 
Faro) 
  
 

 

 

 

                                                 
14 Relatório de Actualização e Monotorização da Carta Educativa do Concelho de Faro 
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Numa análise mais geral, abrangendo as redes pública e privada verifica-se, mais uma vez 

que, a maior concentração de alunos se regista nas áreas correspondentes às Freguesias da Sé 

e São Pedro, seguindo-se as de Montenegro e de Estoi: 

 

Distribuição do n.º de alunos do 2.º e 3.º Ciclos - Rede Pública e Privada e Cooperativa - 
ano lectivo 2008/09
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                                                              Gráfico 5 
 
Fonte: DREAlg/Divisão de Educação (mencionado na Carta Educativa do Concelho de Faro) 
 
 
 

2.2.6.4. Evolução da frequência de alunos no Ensino Secundário 
 
No que diz respeito aos estabelecimentos de ensino secundário do concelho, observamos que 

entre 2003/04 e 2008/09 a taxa de crescimento rondou os 26,3% e nos últimos dois anos 

regista-se em14,1%: 

 
 

2003/
04 

2004/
05 

2005/
06 

2006/0
7 

2007/08 2008/09 
Escolas 

Secundárias 
Tipologia 

Alunos Alunos Alunos Alunos Alunos Alunos 

João de 
Deus 

ES/42 739 689 605 698 711 809 

Tomás 
Cabreira 

ES/36 672 666 565 407 504 762 

Pinheiro e 
Rosa 

ES/33 529 565 819 754 932 879 

Total 1940 1920 1989 1859 2147 2450 

    

Tabela 5– Evolução da frequência no Ensino Secundário 
 

Fonte: DREAlg (mencionado na Carta Educativa do Concelho de Faro) 
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No ano lectivo 2008/09 é na Escola Secundária Pinheiro e Rosa que se regista um número 

superior de alunos, cerca de 35,8 % comparativamente aos 33 % da Escola Secundária João 

de Deus e 31,2 % da Escola Secundária Tomás Cabreira. Daí que seja também a Escola 

Secundária Pinheiro e Rosa a que regista uma taxa de ocupação de 145,45% indiciando assim 

sobrelotação: 

 

 
 

 

Tabela  6– N.º de Alunos que frequentam os Estabelecimentos de Ensino Secundário – Ano Lectivo 
2008/09 
Fonte: DREAlg (mencionado na Carta Educativa do Concelho de Faro) 
 

 

  
De acordo com a Carta Educativa do Concelho de Faro, os três estabelecimentos de ensino 

secundário apresentam, em 2008/2009, quer no 10.º, quer nos 11.ºs anos, uma frequência 

considerável nos cursos científico-humanísticos, em detrimento dos cursos tecnológicos que 

registam valores de frequência relativamente baixos (menos de 50 alunos): 
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                                                              Gráfico 6  

 
Fonte: DREAlg (mencionado na Carta Educativa do Concelho de Faro) 

Escolas 
Secundárias 

10.º 
ano 

11.º 
ano 

12.º 
ano 

Artístico CEF's 
Cursos 

Profissionais 
Recorrente Turmas Alunos 

alunos / 
turmas 

Capac. 
Taxa de 
ocupação 

João de 
Deus 

229 195 217 
 

13 134 
 

40 809 20,22 42 95,24 % 

Tomás 
Cabreira 

132 63 82 38 71 210 144 52 762 14,65 36 144,44 % 

Pinheiro e 
Rosa 

229 162 148  32 155  48 879 18,31 33 145,45 % 

Total 590 420 447 38 116 499 144 140 2450 17,5  
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Fonte: DREAlg (mencionado na Carta Educativa do Concelho de Faro) 

 

 
 

No 12.º ano, os cursos Científico-Humanísticos representam a área onde se verifica maior 

frequência, comparativamente aos cursos tecnológicos. Contudo, há que salientar que este é 

também o ano lectivo em que é notória a existência de alunos a frequentar os cursos 

tecnológicos nas três Escolas Secundárias do Concelho, levando a ter em consideração o facto 

de se verificar que no Ensino Secundário a frequência nos cursos tecnológicos está a diminuir, 

concentrando-se o maior número de alunos no último ano do ensino secundário porque já 

vêem de anos anteriores: 
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Fonte: DREAlg (mencionado na Carta Educativa do Concelho de Faro) 
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2.2.6.5. Média de Idades nos Estabelecimentos de Ensino Secundário 
 

De acordo com informação da Carta Educativa do concelho de Faro, a idade média no 10.º 

ano, nos Cursos Científico-Humanísticos varia entre os 15,3 e os 15,5, enquanto que na área 

tecnológica os valores oscilam entre os 15,6 e os 19 anos de idade. No Ensino artístico 

(Escola Secundária Tomás Cabreira) mantém-se nos 16,5 anos. O 11.º ano nos Cursos 

Científico Humanísticos apresenta uma média que se situa entre os 16,4 e os 17 anos 

enquanto que os cursos de cariz tecnológico também registam um aumento da média que se 

encontra entre os 17,1 e os 19 anos. 

No 12.º ano, não se nota uma diferença acentuada entre as médias de idades dos alunos que 

frequentam os cursos científico-humanísticos e tecnológicos: no primeiro caso a média de 

idades varia entre 17,3 e 18,2 e na área tecnológica oscila ligeiramente entre os 18 e os 18,1. 

 

Ainda segundo informações da Carta Educativa do Concelho, no que diz respeito a outras 

modalidades do Ensino Secundário, nomeadamente os Cursos de Educação e Formação, os 

Cursos Profissionais, os Cursos de Educação e Formação de Adultos e o Ensino Recorrente, 

verificam-se que, de um modo geral, a média de idades varia entre os 16,4 anos e os 33, 3. No 

que diz respeito aos Cursos CEF observamos que nos do Tipo 3 a média de idades é de 16,6 

enquanto que nos do Tipo 5 a média de idades se mantém entre os 19,3 e os 19,4. Nos Cursos 

EFA a média ronda os 30 anos e no Ensino Recorrente os 29 anos. Quanto aos cursos 

profissionais, no 1.º ano verifica-se que a média varia entre os 16,4 e os 17,4, no 2.º ano a 

variação é quase nula, sendo a idade média os 18 anos e no 3.º ano a média é de 18,7. 

 

2.2.6.5. Ensino Superior Público 
 

Em relação ao ensino superior, conta-se no concelho de Faro com a Universidade do Algarve. Esta 

instituição compreende as seguintes estruturas:  

Ensino Universitário (Campus de Gambelas) – Faculdade de Ciências e Tecnologia; Faculdade de 

Ciências Humanas e Sociais; Faculdade de Economia. 

Ensino Politécnico (Campus da Penha) – Escola Superior de Educação e Comunicação; Escola 

Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo; Instituto Superior de Engenharia. 

Ao longo dos últimos anos, a oferta formativa da Universidade do Algarve tem sido reestruturada 

e adaptada à perspectiva europeia de Bolonha.  
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Actualmente, são 8500 os estudantes que frequentam a Universidade, número anualmente 

acrescido de cerca de 1000 estudantes de pós-graduação que prosseguem os seus estudos nos 

variados cursos de mestrado e doutoramento. No presente ano lectivo a UALg oferece 46 cursos 

de Licenciatura (1.º ciclo) adequados e acreditados a Bolonha, três dos quais estruturados em 

Mestrado Integrado e um Mestrado Integrado.15 

 

2.3. Análise do Perfil do Jovem do Concelho de Faro- Inquérito 

Considerações Prévias 

 

A presente análise dá conta dos resultados obtidos na sequência da distribuição de inquéritos 

aos jovens do Concelho de Faro, tendo este estudo surgido da necessidade sentida, pelo 

Serviço de Juventude do Município de Faro, em avaliar os hábitos culturais e sociais destes 

jovens. Pretendeu-se conhecer as suas opiniões, necessidades, práticas culturais e hábitos de 

lazer, bem como obter informação sobre o seu grau de conhecimento acerca de equipamentos 

e participação nas actividades do concelho. Em suma, pretende-se diagnosticar as 

características dos jovens e configurar perfis distintivos e elencar aspirações da população 

juvenil, especialmente no que respeita às políticas locais de juventude, de modo a 

fundamentar a definição de estratégias de actuação futuras e a consequente elaboração do 

Plano Estratégico para a Juventude do Concelho de Faro. 

 

Metodologia 

Para este estudo, recorreu-se ao processo de aplicação do inquérito por questionário, que, de 

acordo com Quivy e Campenhoudt, consiste em “colocar a um conjunto de inquiridos, 

geralmente representativo de uma população, uma série de questões relacionadas com a sua 

situação social, profissional ou familiar, com as suas opiniões, com a sua atitude 

relativamente a opções ou a questões humanas e sociais, com as suas expectativas, com o seu 

nível de conhecimento ou de consciência de um acontecimento ou de um problema, ou ainda 

relacionadas com qualquer outro ponto que possa interessar aos investigadores” (2003:188) 

 

Tendo em conta as estimativas de população residente em 31/12/2008, do INE, e a fórmula 

para cálculo escolhida para populações finitas, (com erro padrão de 5% e grau de confiança de 

95%), ficou estipulado que seriam aplicados, no total, 373 inquéritos aos jovens residentes no 

                                                 
15 http://www.ualg.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=28801&Itemid=2429&lang=pt (30-11-
2010) 
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município de Faro, distribuídos por três faixas etárias distintas: 10 aos 14 anos (75 

inquéritos); 15 aos 19 anos (83 inquéritos); 20 aos 29 anos (215 inquéritos). Refira-se que 

para a primeira faixa etária (10-14 anos), foi aplicado um inquérito distinto, no qual foram 

retiradas algumas questões mais complexas constantes no questionário aplicado às outras duas 

faixas. 

A aplicação deste procedimento efectuou-se por administração directa e indirecta, ou seja, 

alguns questionários foram preenchidos pelos inquiridos e outros pelo inquiridor na sequência 

das respostas que lhe foram fornecidas pelos inquiridos. 

Os inquéritos foram aplicados, principalmente, em diversas escolas do concelho e 

universidade, mas foram também privilegiados locais como bibliotecas, cafés e rua, com o 

objectivo de captar uma maior diversidade de situações. 

As idades dos inquiridos, compreendidas entre os 10 e os 29 anos, estão de acordo com a 

opção que se tomou na operacionalização do conceito de juventude neste estudo em 

particular. 

Os questionários são compostos por questões fechadas, não se tendo verificado necessidade 

de colocar outro tipo de perguntas, e considerando também o facto de facilitar o processo de 

resposta por parte dos jovens.  

 

 

FAIXA ETÁRIA- 10 AOS 14 ANOS 

N.º de inquiridos: 75 

 
Caracterização Social dos Inquiridos 
 

Dos 75 inquiridos pertencentes a esta faixa etária, 53% são raparigas e 47% são rapazes. 

Relativamente à idade, 5,3% dos jovens têm10 anos; 13,3% têm 11 anos; 12% têm 12 anos, 

32% têm 13 anos; e 37,3% têm 14 anos. 

 
 
No que diz respeito à área de residência, verifica-se que a maior parte dos jovens inquiridos 

(48%) são residentes na Freguesia da Sé. De seguida registam-se 30,7% na Freguesia de São 

Pedro; 6,7% na Freguesia da Conceição de Faro; 5,3% em Estoi; e 1,3 % em Santa Bárbara de 

Nexe e Montenegro. 
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                                                   Gráfico 9 

 

No que toca à situação actual dos pais dos jovens relativamente a emprego, verifica-se que a 

esmagadora maioria se encontra empregada: 90,7% dos inquiridos têm o pai empregado e 

86,7% têm a mãe empregada. 5,3% dos jovens responderam que o pai está desempregado e 

13,3 % que a mãe se encontra na mesma situação. 

 
 
Todos os jovens desta faixa etária são estudantes, sendo que 13% destes 75 jovens frequentam 

o 5.º ano de escolaridade; 21% frequentam o 6.º ano; 13% frequentam o 7.º ano; 41% 

frequentam o 8.º ano e 12% frequentam o 9.º ano (12%). 

Inquiridos Segundo Grau de Escolaridade

13%

21%

13%

41%

12%
5.º ano

6.º ano

7.º ano

8.º ano

9.º ano

 
                   Gráfico 10 

 
 
Associativismo  
 

O conhecimento acerca do envolvimento dos jovens na vida da comunidade e a sua relação 

com o Associativismo foi uma das preocupações inerentes ao estudo em questão. Pelos dados 

obtidos, verifica-se que o número de jovens que pertencem a uma associação é semelhante ao 

dos que não pertencem: 55% dos inquiridos afirmam pertencer a uma Associação e 45%  
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afirmam não pertencer. Pode-se afirmar que os jovens do Concelho de Faro já estão despertos 

para a importância da sua participação, embora esta deva ser melhorada no futuro. De facto, 

um pouco mais de metade dos jovens respondentes pertencem a associações, e este factor 

poderá ser potenciado pois demonstra um interesse dos jovens na vida da comunidade. 

Inquiridos por pertença a alguma Associação

55%

45%
Sim

Não

 
 

Gráfico 11 
 

No que toca ao tipo de associação a que pertencem, e considerando os 41 jovens 

participativos, verifica-se, no gráfico abaixo, que a maioria está ligada a uma Associação 

juvenil ou Clube (81%). Pertencem a um Grupo Informal de Jovens 13% dos inquiridos, 3%  

destes jovens afirmaram pertencer a um Banco alimentar e outros 3% a uma Associação de 

Protecção a Animais.  

Inquiridos segundo Tipo de Associação a que 

pertencem

13%

81%

3%
3%

Grupo informal de
jovens

Associação juvenil
ou clube

Banco Alimentar

Protecção a animais

 
                                        Gráfico 12 

 

No que concerne à natureza das associações, 43% dos inquiridos pertencem a associações 

desportivas, 22% a associações escu(o)tistas, 9% a associações recreativas, 5% a associações 

comunitárias. Foram ainda mencionadas outras naturezas: um jovem está ligado a uma 

associação cultural, um a uma associação religiosa, um a uma associação de direitos humanos 

e outro a uma associação de estudantes. Registou-se ainda um inquirido que indicou fazer 
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parte, em simultâneo, de uma associação escu(o)tista e desportiva, um inquirido que ao 

mesmo tempo pertence a uma associação desportiva e recreativa, e um inquirido que apontou 

a opção “outra”, sem especificar a natureza da sua associação. 

Inquiridos segundo a natureza da Associação a que 

pertencem

43%
22%

3%
3%

3%
3%

3%

3%
5% 9%3%

Cultural Desportiva

Recreativa Religiosa

Comunitária Direitos Humanos

Estudantes Escu(o)tista

Outra Escu(o)tista / Desportiva

Desportiva / Recreativa
 

                                             Gráfico 13 

 

Importa ainda referir que 72% dos jovens que pertencem a associações são associados das 

mesmas, enquanto que os restantes 28% afirmam ser participantes esporádicos. 

Inquiridos segundo papel na Associação

28%

72%

Participante
esporádico

Associado

 
                                          Gráfico 14 

 

Relativamente às razões apresentadas para a fraca participação associativa, e como se pode 

ver no gráfico abaixo, 13,3% afirmam não ter tempo para pertencer a uma associação, 12% 

declaram não conhecer nenhuma associação, 8% acham que é uma perda de tempo, 6,7% 

indicam que não é de seu interesse, 1,3% apontam razões monetárias, e 4% mencionam outras 

razões (não especificadas). 
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Práticas Culturais e Hábitos de Lazer 
 

O conhecimento do modo como os jovens de Faro ocupam os seus tempos livres é 

fundamental para traçarmos um perfil da juventude concelhia. Na tabela 7 são apresentados os 

dados relativos à frequência com que os inquiridos praticam determinadas actividades. Pela 

sua análise, verifica-se que existem actividades claramente privilegiadas e realizadas com 

mais frequência. “Ver televisão” e “navegar na internet” são actividades que grande parte dos 

jovens pertencentes à faixa etária dos 10 aos 14 anos indica fazer diariamente- 86,70% e 

78,70%, respectivamente. Nenhum inquirido afirma ver televisão uma vez por mês e 5,30% 

raramente ou nunca, enquanto apenas 1,3% declaram navegar na internet uma vez por mês e 

1,3% raramente ou nunca. 

Embora com menos expressão, verificam-se outras actividades de tempos livres também 

frequentes entre os inquiridos. Assim, 54,70% dos jovens apontam como actividade diária 

“ouvir música”e 52% a actividade “jogar computador ou consola”. As idas ao cinema são 

também uma realidade entre os jovens do concelho: 21,30% afirmam fazê-lo uma vez por 

semana e 53,30% fá-lo uma vez por mês. Pode ainda considerar-se a leitura de jornais e 

revistas, apontada por 29,30% dos jovens como uma actividade realizada uma vez por 

semana, e também a leitura diária e semanal de livros sem ser de estudo, indicada por 26,70% 

e 21,30% dos inquiridos, respectivamente. 

Existem outras actividades que fazem parte da rotina diária dos inquiridos pelo facto de serem 

estudantes: 26,70% dos jovens estudam todos os dias e 33,30% pelo menos uma vez por 

semana, enquanto que 6,70% indicam fazê-lo raramente ou nunca. A prática de música poderá 
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também estar associada à frequência de aulas de música na escola. Assim, 29,30% dos jovens 

indicam praticar esta actividade todos os dias e 18,70% uma vez por semana. 

Em contraponto, as actividades menos comuns, ou seja, aquelas que apresentam uma maior 

percentagem na opção “raramente ou nunca” são: fazer graffiti (61,30%) ir ao Museu 

(53,30%), ir ao Teatro (45,30%), ir a concertos ao vivo (42,70%), ir à Biblioteca (36%) e 

praticar dança (34,70%).  

   Todos os dias    Pelo menos uma   Pelo menos uma  Raramente   NR/NS 

            vez por semana     vez por mês   ou nunca   

Ver televisão   86,70% 8%    _  5,30%  

                  

Estar com amigos em casa 13,30% 28% 4%  25,30% 29,30% 
                  

Jogar computador ou consola 52% 24% 8%  5,30% 10,70% 
                  

Navegar na internet   78,70% 14,70% 1,30%  1,30% 4% 
                  

Ler livros sem ser de estudo 26,70% 21,30% 16%  13,30% 22,70% 
                  

Estudar     26,70% 33,30% 5,30%  6,70% 28% 
                  

Ir ao teatro     _ 1,30% 24%  45,30% 29,30% 

                  

Ir à biblioteca   4% 17,30% 10,70%  36% 32% 
                  

Ir ao museu   _ 1,30% 12%  53,30% 33,30% 

                  

Ir ao cinema   5,30% 21,30% 53,30%  9,30% 10,70% 
                  

Ler jornais ou revistas 9,30% 29,30% 10,70%  14,70% 36% 

                  

Praticar artes plásticas 5,30% 20% 13,30%  28% 33,30% 
                  

Ir a concertos ao vivo _ _ 26,70%  42,70% 30,70% 

                  

Ir a 
festas     _ 6,70% 34,70%  25,30% 33,30% 
                  

Fazer graffiti   _ 2,70% _  61,30% 36% 

                  

Ouvir música   54,70% 12,00% 1,30%  5,30% 26,70% 
                  

Ir a cafés     18,70% 18,70% 16%  13,30% 33,30% 
                  

Praticar música   29,30% 18,70% 8%  13,30% 30,70% 

                  

Praticar dança   13,30% 9,30% 10,70%  34,70% 32,00% 
                  

Assistir a eventos desportivos 2,70% 20% 16%  28% 33,30% 
                  

Praticar desporto   4% _ _  _ _ 

 (Outros)                 

 Brincar na rua   1,30% _ _  _ _ 

(Outros)                 

                             

Tabela 7- Frequências de realização de actividades de tempos livres 
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No âmbito da caracterização das práticas culturais, interessa conhecer os locais onde algumas 

destas actividades são realizadas. Neste sentido foi solicitado aos jovens inquiridos que 

assinalassem, apenas para as actividades que praticam com alguma frequência, qual o local 

onde as realizam- “Só o principalmente no Concelho”; “Só ou principalmente fora do 

Concelho” e “Em ambos”. 

Verifica-se, pelo quadro abaixo, que o concelho é privilegiado em quase todas as actividades: 

ir ao Teatro (36%), ir ao Cinema (75%), ir a Centros Comerciais (57,30%), ir a Bibliotecas 

(38,70%) e ir à Discoteca (17,30%). Em relação à frequência dos Museus, 20% dos jovens 

que afirmam frequentá-los com alguma frequência, fá-lo dentro e fora do Concelho. O mesmo 

acontece com as idas a concertos: 32% dos jovens fazem-no dentro e fora do concelho, 

enquanto que 8% “só ou principalmente no concelho” e 9% “só ou principalmente fora do 

concelho”. A afluência às discotecas é pouco assinalada por esta faixa etária, e os jovens que 

as frequentam fazem-no só ou principalmente no Concelho (17,30%). Pela observação do 

quadro, é também possível apurar quais as actividades praticadas com maior e menor 

frequência, uma vez que foi solicitado aos jovens inquiridos que assinalassem apenas as 

actividades que praticam com alguma frequência. Deste modo, pode constatar-se que as idas a 

concertos, ao teatro, a museus, a bibliotecas e a discotecas são as menos frequentes: 50,7% 

dos jovens inquiridos não assinalaram qualquer tipo de resposta na opção “concertos”, 52% 

não assinalaram a opção “teatro”, 56% não assinalaram a opção “museus”e 69,30% não 

assinalaram a opção “discotecas”. 

Pelo contrário, a ida ao cinema é a actividade mais frequente entre os jovens inquiridos 

(75%), seguindo-se a ida a centros comerciais (57,30%), ambas só ou principalmente no 

concelho.  

      Só ou principalmente   Só ou principalmente Em ambos NS/NR 

             no Concelho    fora do Concelho     

Ir a Concertos   8% 9,30% 32% 50,70% 
              

Ir ao Teatro   36% 1,30% 10,7% 52% 
              

Ir ao Cinema   74,70% 1,30% 10,7% 13,30% 
              

Ir a Centros Comerciais 57,30% _ 21,30% 21,30% 
              

Ir a Museus   16% 8% 20% 56% 
              

Ir a Bibliotecas   38,70% 1,30% 6,70% 53,30% 

              

Ir a Discotecas   17,30% 1,30% 12% 69,30% 
              

Ir à Natureza   _ _ 1,30% 98,70% 

(Outros)             

                       

Tabela 8- Locais escolhidos para a realização de algumas actividades de tempos livres 
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Relativamente aos locais do concelho onde os jovens habitualmente assistem a espectáculos, 

verifica-se, pelo quadro abaixo, que o local mais frequentado por este público é o cinema 

(77,30%), seguindo-se o Teatro das Figuras (44%) e o Conservatório Regional do Algarve 

(34,70%). Pelo contrário, apenas 1% dos jovens afirmou assistir a espectáculos no CAPa- 

Centro de Artes Performativas do Algarve.  

21% dos jovens assinalaram ainda a opção “Teatro Lethes”, e o Auditório da Universidade e o 

Auditório do IPJ são frequentados, em mesmo número, por 13,30% dos inquiridos. 

De referir ainda outros locais mencionados por alguns inquiridos, na opção “outros locais”, 

nomeadamente a Baixa de Faro, a Escola e o Salão de Jogos. 

Teatro das Figuras   44% 

        

Teatro Lethes   21,30% 

        

CAPa- Centro Artes Perf. Algarve 1,3% 

        

Conservatório Regional Algarve 34,70% 

        

Cinema     77,30% 

        

Auditório da Universidade 13,30% 

        

Auditório do IPJ   13,30% 

        

Baixa Faro (Outros)   9,30% 

        

Escola (Outros)     2,70% 

        

Salão Jogos (Outros)   1,30% 

        

Outros locais   1,30% 

        

  

Tabela 9- Locais onde os jovens assistem habitualmente a eventos 

 

Quando questionados sobre o conhecimento acerca dos eventos culturais do concelho, 71% 

dos jovens declararam receber informação de alguns deles, 21% indicaram não receber 

nenhuma informação (pressupondo-se que nunca têm conhecimento sobre as actividades) e 

8% têm acesso a todas as informações. 
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Inquiridos segundo o acesso à informação dos 

eventos culturais 
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Prática Desportiva 
 
Dada a importância que o Desporto assume nos dias de hoje, e tendo em conta que se trata de 

uma actividade frequentemente utilizada na ocupação dos tempos livres, pretendeu-se também 

com este estudo investigar se os jovens praticam algum desporto, qual e onde o fazem. 

Os resultados dos inquéritos apontam para uma diferença significativa entre o número de 

jovens que praticam um desporto e os que não estão ligados a esta prática. Assim, 63% dos 

inquiridos afirmaram praticar desporto, enquanto 37% não o fazem. 

 

Pela observação da tabela 10, é possível verificar que o desporto mais praticado entre os 

jovens da faixa etária 10-14 anos é o Futebol, seguindo-se o Basquetebol, o Atletismo e a 

Natação. Importa assinalar que é na Escola que estes são praticados, com excepção da 

natação, que os jovens inquiridos afirmaram praticar, em maioria, nas instalações municipais. 

Os Desportos Náuticos e a Dança foram também mencionados com alguma expressão, sendo 

praticados em vários locais: Escola, Clube, Associação/Ginásio, Instalações Municipais, 

dentro e fora do concelho. 

É também importante referir que, dos inquiridos que afirmaram praticar uma actividade 

desportiva, 2 jovens afirmaram praticar outros desportos para além daqueles que eram 

propostos no questionário, nomeadamente Ténis e Capoeira. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 
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      Escola    Clube Associação Instalações No Concelho Fora do  

          Ginásio Municipais   Concelho 

Futebol     24,00% 8%    _ _ 4,00% 1,30% 

                  
Basquetebol   17,30% 9,30% 1,30% _ 5,30% 1,30% 

                  
Natação     1,30% _ 4% 13,30% 5,30% _ 

                  

Atletismo     17,30% 5,30% 2,70% _ 2,70% _ 

                  

Desportos Náuticos   _ 6,70% 2,70% 5,30% 5,30% 2,70% 

                  

Dança     8% 1,30% 10,70% _ 4% 1,30% 

                  

Ginástica     8% 1,30% 2,70% _ _ _ 

                  

Aeróbica/Step/Fitness 5,30% _ 1,30% _ _ 1,30% 

                  

Artes Marciais   1,30% _ 2,70% _ 1,30% _ 

                  

Capoeira (Outros)   _ 1,30% _ _ 1,30% _ 

                  
Ténis (Outros)   _ 1,30% _ _ _ _ 

                  
                                                               Tabela 10- Desportos praticados e locais  

 
Conhecimento e utilização dos equipamentos da autarquia 
 

Outra questão colocada no inquérito foi o grau de conhecimento e respectiva utilização pelos 

jovens dos equipamentos municipais, culturais e desportivos, que existem à sua disposição. 

De um modo geral, pode dizer-se que os inquiridos conhecem os locais mencionados e já os 

utilizaram. O maior desconhecimento verifica-se em relação a dois equipamentos desportivos, 

nomeadamente o Campo de Futebol da Penha (43%) e o Campo de Futebol da Horta da Areia 

(51%). Os valores de conhecimento e utilização mais elevados referem-se às Piscinas 

Municipais- 92%. Apenas um inquirido afirmou nunca ter ouvido falar deste equipamento, 

enquanto que cinco afirmaram conhecer mas nunca lá ter ido. 

A Biblioteca Municipal de Faro é também um equipamento conhecido entre os jovens, sendo 

que 76% dos inquiridos já lá foram, 17% conhecem mas nunca lá foram e apenas um jovem 

mencionou nunca ter ouvido falar desta infra-estrutura. 

Também o Centro Náutico apresenta um número positivo no que diz respeito ao grau de 

familiaridade: 75% dos jovens afirmaram conhecê-lo e já o ter frequentado, 15% declararam 

conhecê-lo apesar de nunca lá ter ido e 8% dos inquiridos afirmaram nunca ter ouvido falar do 

mesmo. 
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O equipamento cultural que apresenta um maior grau de desconhecimento é o Teatro Lethes 

(25% dos jovens), podendo-se também apontar o Museu Municipal de Faro (12%). No que 

diz respeito ao Teatro das Figuras, equipamento de excelência do concelho, verifica-se que é 

conhecido pela maioria dos jovens inquiridos mas que, dos 75 inquiridos, 24% nunca lá 

foram, número este considerável. 

De referir ainda que equipamentos desportivos como o Skate Parque de Faro e a Pista de 

Atletismo apresentam ainda uma fraca utilização, sendo que para o primeiro 36% dos jovens 

afirmaram nunca lá ter ido, apesar de o conhecer, e 36% dos inquiridos nunca foram à Pista de 

Atletismo. 

      Conheces mas   Conheces e já  Nunca ouviste NS/NR 

      nunca lá foste lá foste falar   

Teatro das Figuras   24% 68% 5,30% 2,70% 
              

Teatro Lethes   18,70% 54,70% 25,30% 1,30% 

              

Biblioteca Municipal de Faro 17,30% 76% 1,30% 5,30% 

              

Museu Municipal de Faro 17,30% 66,70% 12% 4% 

              

Piscinas Municipais de Faro 6,70% 92% 1,30% _ 

              

Skate Parque de Faro 36% 50,70% 13,30% _ 

              

Pista de Atletismo de Faro 36% 44% 17,30% 2,70% 

              

Centro Náutico da Praia de Faro 14,70% 74,70% 8% 2,70% 

              

Campo de Futebol da Penha 28% 26,70% 42,70% 2,70% 

              

Campo de Futebol da Horta da 21,30% 25,30% 50,70% 2,70% 

Areia             
 

Tabela 11- Grau de conhecimento e utilização dos equipamentos da autarquia 

 
 
 
Meios de Comunicação 
 

Conhecer a preferência dos jovens no que diz respeito aos meios de comunicação para receber 

informação sobre as iniciativas que decorrem no concelho torna-se de igual modo importante 

em termos de estratégias futuras. É necessário saber qual a melhor forma de “chegar” ao 

público jovem, de modo a tornar mais expressiva a sua participação na sociedade. 

Assim, pode constatar-se que o meio preferido pelos jovens inquiridos é a Internet, tendo sido 

94,70% (quase a totalidade) os que assinalaram esta opção. De seguida aponta-se a televisão 
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(40%), a rádio (29,30%), a agenda cultural (24%), o boletim municipal (21%) e os jornais 

(20%). 

Refira-se que foram mencionados outros meios de comunicação, para além dos sugeridos no 

questionário. Assim, um jovem acrescentou a opção “escola”, outro considera a mensagem no 

telemóvel um meio de comunicação preferido e outro assinalou a opção “outros”, sem 

especificar qual o meio. 

 

 

      

Televisão   40% 
      

Jornais   20% 

      

Boletim Municipal 21,30% 
      

Agenda Cultural 24% 

      

Internet   94,70% 
      

Rádio   29,30% 

      

Escola (Outros)   1,30% 

      

SMS/Telemóvel (Outros) 1,30% 
      

Outros   1,30% 

      

 

 Tabela 12- Meios de comunicação preferidos para recepção de informação 

 

 
Disponibilidade e Participação 
 

Outra das questões deste estudo tinha como objectivo investigar qual a disponibilidade dos 

inquiridos para participar e colaborar com o Juvfaro na organização de futuras actividades, 

tendo em conta a importância da participação destes jovens na construção e desenvolvimento 

de políticas municipais de juventude. Através do gráfico 17, verifica-se que a maioria (38,7%) 

revela alguma disponibilidade, enquanto 22,7% revelam terem muito pouca. Pelo contrário, 

17,3% dos inquiridos declararam que a sua disponibilidade é muita. De certa forma estes 

valores são positivos, e este factor poderá ser potenciado pela autarquia, aproximando os 

jovens das decisões. 
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6,7%

22,7%

10,7%

38,7%

17,3%

1,3%

Nenhuma Muito pouca Pouca Alguma Muita Total

Inquiridos segundo disponibilidade de participação

 
                                                           Gráfico 17 

 

Por último, os jovens inquiridos foram questionados acerca dos projectos que gostariam de 

desenvolver se fossem Presidente da Câmara Municipal, com o objectivo de conhecer as suas 

áreas de preferência, bem como a perspectiva em relação aos temas em que seria prioritária a 

intervenção da autarquia. 

Aqui verifica-se que a criação de um Espaço Jovem é a opção assinalada por mais de metade 

dos jovens (55%), o que vem demonstrar a necessidade que os mesmos têm em usufruir de 

um equipamento deste género. 

A organização de eventos é outro dos projectos que os inquiridos desenvolveriam, tendo sido 

assinalada esta opção por 45% dos inquiridos. O Apoio ao Voluntariado apresenta também 

alguma expressão (21%), e a Promoção do Associativismo e as Acções de Formação são 

projectos mencionados, em mesmo número, por 15% dos jovens. 

Três jovens apontaram ainda outras iniciativas, para além das apresentadas no inquérito, 

nomeadamente “actividades juvenis”, “melhoramento de esgotos” e “mais espaços verdes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13- Projectos que os jovens desenvolveriam se fossem Presidentes de Câmara 

 

Promoção do Associativismo   14,70% 
        

Organização de Eventos   45,30% 
        

Criação de um Espaço Jovem   54,70% 

        

Apoio ao Voluntariado   21,30% 
        

Acções de Formação   14,70% 
        

Actividades Juvenis (Outros)   1,30% 
        

Melhoramento dos Esgotos (Outros) 1,30% 
        

Mais Espaços Verdes (Outros)   1,30% 
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FAIXA ETÁRIA- 15 AOS 19 ANOS 

N.º de inquiridos: 83 

 

Caracterização Social dos Inquiridos 
 

Dos 83 inquiridos pertencentes a esta faixa etária, 63% são raparigas e 37% são rapazes. No 

que diz respeito à idade, 6% dos jovens têm 15 anos, 8,4% têm 16 anos, 36,1% têm 17 anos, 

28,9% têm 18 anos e 20,5% têm 19 anos. 

 

Relativamente à área de residência, verifica-se que, à semelhança da faixa etária anterior, a 

maioria dos jovens inquiridos são residentes na freguesia da Sé (49,4%). Registam-se, de 

seguida, 25,3% jovens residentes na Freguesia de São Pedro, 8,4% na Freguesia de 

Montenegro, 6% na freguesia de Estoi, 4,8% na freguesia de Santa Bárbara de Nexe e 1,2% 

na Freguesia da Conceição de Faro. 

 

49,4%

25,3%

4,8%
8,4%

6%
1,2%

Sé São Pedro Santa
Bárbara de

Nexe

Montenegro Estoi Conceição

Inquiridos segundo Freguesia de Residência

 
                                                        Gráfico 18 

 

Através da análise do gráfico 19, facilmente se pode observar que a maioria dos inquiridos 

ainda estuda- 94% são estudantes, enquanto apenas 4,8% dos jovens são trabalhadores-

estudantes e 1 jovem (1,2%) já não se encontra inserido no sistema de ensino, sendo 

trabalhador por conta de outrem. 
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94%

4,8% 1,2%

Estudante Trabalhador-
estudante

Trabalhador por
conta de outrem

Inquiridos segundo situação profissional

 
Gráfico 19 

 

No que diz respeito à situação actual dos pais dos jovens relativamente a emprego, constata-se 

novamente que a maioria se encontra empregada: 83,1% dos jovens afirmaram que o pai se 

encontra empregado e 85,5% também declararam que a mãe está actualmente empregada.  

No entanto, a taxa de desemprego é mais alta do que a registada no escalão etário anterior. 

Assim, 10,8% dos jovens responderam que o pai está desempregado e 7,2% que a mãe se 

encontra na mesma situação.  

De referir que foi assinalada, nesta faixa etária, outra condição perante o trabalho não 

verificada anteriormente: 3,6 % dos pais encontram-se reformados e 2,4 % das mães estão 

reformadas. Importa referir que se verificam pequenas diferenças entre pai e mãe, de uma 

faixa etária para outra: enquanto que na faixa dos 10 aos 14, os pais desempregados eram em 

menor número que as mães, na faixa etária dos 15 aos 19 anos verifica-se que o número de 

pais desempregados e reformados é mais alto que o número de mães desempregadas e 

reformadas. 

 

 
 
                                        
No que diz respeito ao grau de escolaridade, os 82 inquiridos estudantes distribuem-se da 

seguinte forma: o nível de instrução de 38,6% dos jovens é o 12.º ano, ao qual se segue a 

frequência de um curso profissional (33,7%) e a frequência de um curso superior (10,8%). 

Registam-se ainda 6% dos inquiridos no 9.º ano, 4,8% no 10.º ano, 3,6% no 11.º ano e por 

último 1,2% no 8.º ano. No que diz respeito aos alunos que se encontram a frequentar um 

curso superior, refira-se que 5 jovens estudam Desporto, 4 estudam Educação Social e 1 

Turismo. 
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                                                                                Gráfico 20 

 

 

Associativismo 

 

Ao contrário do verificado na faixa etária anterior (10-14 anos), os jovens entre os 15 e 19 

anos revelam-se menos participativos, registando-se uma maior percentagem de inquiridos 

que não pertencem a associações (62%).  

 

Inquiridos segundo pertença a alguma 

Associação

38%

62%

Sim

Não

 
                                        Gráfico 21 

 
 

No que diz respeito ao tipo de associação a que os jovens pertencem, verifica-se, novamente, 

que a maioria está ligada a uma associação juvenil ou clube (77%). 13% dos jovens 

declararam pertencer a um grupo informal de jovens e os restantes 10% a outro tipo de 

associação, sem mencionar qual.  
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                                             Gráfico 22 

 

Ainda no âmbito do associativismo, há um grande destaque para a pertença a associações 

desportivas (59%), seguidas das associações de estudantes (13%) e das associações culturais 

(10%). As menos expressivas são as escu(o)tistas, as de direitos humanos, as comunitárias e 

recreativas. De assinalar ainda que um inquirido afirmou pertencer a uma associação cultural 

e a outra recreativa, e outro jovem também afirmou pertencer a duas associações, uma de 

natureza desportiva e outra de estudantes. 

Inquiridos segundo a natureza da Associação a que 

pertencem

10%

59%

13%
3%

3%

3%

3%

3%3%

Cultural

Desportiva

Recreativa

Comunitária

Direitos Humanos

Estudantes

Escu(o)tista

Cultural/Recreativa

Desportiva/Estudantes

 
                                          Gráfico 23 

 

 

 

Através da observação do gráfico abaixo, verifica-se que 55% dos jovens que afirmaram 

pertencer a uma associação assumem o papel de associados, enquanto 35% declaram serem 

participantes esporádicos e 10% dirigentes. 
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Inquiridos segundo papel na Associação

35%

55%

10% Participante
esporádico

Associado

Dirigente

                            

No que toca às razões apresentadas para a não participação associativa, grande parte dos 

jovens afirmou não ter tempo para tal (28,9%), seguindo-se o desconhecimento perante as 

associações existentes (15,7%). 9,6% dos jovens afirmaram ainda não pertencer a nenhuma 

associação por falta de interesse e 2,4 % declararam achar ser uma perda de tempo. De referir 

dois outros motivos mencionados pelos inquiridos: motivos de saúde e o facto de ser-se novo 

na cidade. 

 

28,9%

15,7%

2,4%

9,6%

2,4% 2,4%

Não tenho
tempo

Não conheço
nenhuma

associação

Acho que é
uma perda de

tempo

Não me
interessa

Outros-
Novo(a) na

cidade 

Outros-
M otivos de

saúde

Inquiridos segundo a razão da não pertença a uma Associação

 
                                                                                 Gráfico 25 

 
 
 
Práticas Culturais e Hábitos de Lazer 
 

Também na faixa etária 15-19 anos se pretendeu investigar como os jovens ocupam os seus 

tempos livres. Apesar de se verificarem semelhanças relativamente às duas faixas, começam a 

verificar-se, ao mesmo tempo, algumas diferenças ao nível das frequências para cada 

actividade. 

Gráfico 24 
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Pela análise do quadro abaixo, constata-se que as duas praticadas diariamente são “ver 

televisão” (80,7%) e “ouvir música” (80,7%), seguindo-se de imediato a actividade “navegar 

na internet” (73,5%). Anteriormente (faixa 10-14 anos), verificou-se que os jovens navegam 

com maior frequência na internet (78,70%), bem como ver televisão (86,70%), sendo estas as 

duas actividades mais frequentes. Já a música assumia na faixa anterior um “papel” menos 

expressivo (54,70%). Todas estas actividades, quando não praticadas diariamente, são 

realizadas pelo menos uma vez por semana. 

No que diz respeito às idas ao cinema, verifica-se que estas são menos frequentes, a nível 

semanal (15,7%), apesar de ser mais expressiva a nível mensal (57,8%). A actividade “jogar 

computador ou consola” é menos frequente nesta faixa etária, sendo que 26,5% dos inquiridos 

a praticam todos os dias (metade do número verificado na faixa etária anterior). 

A leitura de livros sem ser de estudo é menos expressiva diariamente na faixa “15-19 anos” 

(3,6%), mas mais significativa mensalmente (39,8%). Os jovens deste escalão têm claramente 

mais hábitos de leitura de jornais e revista. 

No que diz respeito ao estudo, os valores são semelhantes, embora se possa dizer que nesta 

faixa os inquiridos “estudam mais”: 21,7% assinalaram a opção “todos os dias”, 45,8% a  

opção “pelo menos uma vez por semana” (anteriormente eram 33,30%), 16,9% assinalaram a 

opção “pelo menos uma vez por mês” (anteriormente eram apenas 5,30%).  

As idas ao café correspondem também a uma actividade claramente mais frequente na faixa 

dos 15 aos 19 anos. De facto, 28,9% fazem-na todos os dias, enquanto anteriormente este 

número era de 18,70%. 45,8% dos jovens fazem-na pelo menos uma vez por semana, 

enquanto que na faixa etária anterior eram apenas 18,70%. 

Pela observação do quadro abaixo, são-nos apresentados também dados relativos a 

actividades de ocupação de tempos livres que, por norma, se praticam com menos frequência. 

Estas não são muito frequentes entre os inquiridos, verificando-se que os valores mais 

elevados dizem respeito a jovens que declararam que raramente ou nunca as praticam: 89,2% 

dos respondentes raramente ou nunca fazem grafitti, 88% raramente ou nunca vão ao Museu e 

79,5% também não têm por hábito ir ao Teatro. De mencionar ainda que os jovens raramente 

ou nunca vão à Biblioteca (68,7%), nem praticam Artes Plásticas (68,7%). 

De referir ainda que alguns inquiridos mencionaram outras actividades para além das que 

eram propostas: um inquirido referiu que tem por hábito viajar uma vez por mês e outros 

cinco mencionaram a actividade “fazer desporto”.  
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   Todos os dias    Pelo menos uma   Pelo menos uma  Raramente   NR/NS 

            vez por semana     vez por mês   ou nunca   

Ver televisão   80,7% 16,9%    2,4%  _ _ 

                  

Estar com amigos em casa 26,5% 49,4% 7,2%  15,7% 1,2% 

                  

Jogar computador ou consola 36,1% 21,7% 14,5%  26,5% 1,2% 

                  

Navegar na internet   73,5% 21,7% 2,4%  1,2% 1,2% 

                  

Ler livros sem ser de estudo 3,60% 21,7% 39,8%  32,5% 2,4% 

                  

Estudar     21,7% 45,8% 16,9%  14,5% 1,2% 

                  

Ir ao teatro   _ 1,20% 18,1%  79,5% 1,2% 

                  

Ir à biblioteca   _ 7,2% 22,9%  68,7% 1,2% 

                  

Ir ao museu   _ _ 8,4%  88% 3,6% 

                  

Ir ao cinema   _ 15,7% 57,8%  26,5% _ 

                  
Ler jornais ou revistas 19,3% 38,6% 25,3%  14,5% 2,4% 

                  
Praticar artes plásticas 1,2% 10,8% 16,9%  68,7% 2,4% 

                  
Ir a concertos ao vivo _ 8,4% 54,2%  34,9% 2,4% 

                  
Ir a 
festas     3,6% 31,3% 44,6%  18,1% 2,4% 

                  
Fazer graffiti   1,2% 2,4% 6%  89,2% 1,2% 

                  
Ouvir música   80,7% 10,8% 4,8%  3,6% _ 

                  
Ir a cafés     28,9% 45,8% 14,5%  8,4% 2,4% 

                  
Praticar música   12% 7,2% 18,1%  60,2% 2,4% 

                  

Praticar dança   9,6% 9,6% 20,5%  59% 1,2% 

                  

Assistir a eventos desportivos 7,2% 16,9% 27,7%  42,2% 6% 

                  

Praticar desporto   1,2% 1,2% 2,4%  1,2% _ 

 (Outros)                 

 Viajar   _ _ 1,2%  _ _ 

(Outros)                 
 

Tabela 14- Frequências de realização de actividades de tempos livres 
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Na pergunta seguinte era solicitado aos inquiridos que assinalassem os locais onde praticam 

algumas actividades com regularidade. 

É observável, na tabela abaixo, que os jovens desta faixa já praticam mais actividades dentro e 

fora do concelho, ao contrário do que se verificava anteriormente, em que a opção 

privilegiada era “só ou principalmente no concelho”. Como exemplo temos as idas aos 

centros comerciais, em que a frequência é mais elevada na opção “em ambos”. Enquanto que 

os mais “pequenos” frequentam em maioria os centros do concelho, os jovens dos 15 aos 19 

anos já optam por ir a centros na cidade de Faro e também noutros concelhos (39,8%), apesar 

do número ser também considerável relativamente às idas aos shoppings apenas no concelho 

(32,5%). 

As idas a concertos continuam a ser mais visíveis na opção “em ambos” e as idas a discotecas 

dentro e fora do concelho são também em maior número (41%), ao contrário do que se 

verificava anteriormente (dos poucos jovens entre os 10 e 14 anos que frequentam discotecas, 

a maioria fá-lo só ou principalmente no concelho). 

Em relação à afluência ao Teatro, ao Cinema, às Bibliotecas e aos Museus, constata-se que os 

jovens inquiridos optam por fazê-lo só ou principalmente no concelho: Teatro- 33,7%, 

Cinema- 47%, Bibliotecas- 43,4% e Museus- 16,9%. Este factor estará certamente associado à 

oferta destas actividades no Concelho de Faro, que de alguma forma satisfazem as 

necessidades dos inquiridos nestas áreas. 

Apesar destes dados, continua a verificar-se que actividades como “ir ao Teatro”, “ir a 

Museus” e “ir a bibliotecas” não são frequentes entre os jovens do Concelho de Faro, uma vez 

que os valores mencionados na coluna (Não sabe/não responde) são elevados. 

 

      Só ou principalmente   Só ou principalmente Em ambos NS/NR 

             no Concelho    fora do Concelho     

Ir a Concertos   14,5% 13,3% 42,2% 30,1% 

              

Ir ao Teatro   33,7% 7,2% 12% 47% 
              

Ir ao Cinema   47% 6% 21,7% 25,3% 
              

Ir a Centros Comerciais 32,5% 8,4% 39,8% 19,3% 
              

Ir a Museus   16,9% 15,7% 13,3% 54,2% 
              

Ir a Bibliotecas   43,4% 2,4% 8,4% 45,8% 
              

Ir a Discotecas   30,1% 12% 41% 16,9% 
              

Ir a eventos 
desportivos  _ _ 1,2% _ 
(Outros)             

 

              Tabela 15- Locais escolhidos para a realização de algumas actividades de tempos livres 
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O local mais frequentado pelo público jovem continua a ser o cinema (61,4%), apesar de em 

menor número que no escalão etário anterior, em que se verificava um maior valor (77,30%). 

De seguida temos o Teatro das Figuras, opção assinalada por 39,8% dos jovens como sendo 

um dos locais habituais onde assistem a espectáculos. 

A diferença mais significativa nesta faixa etária regista-se no valor apurado relativamente ao 

Conservatório Regional do Algarve. Os jovens dos 15 aos 19 anos pouco utilizam este 

equipamento cultural (8,4%), enquanto que 34,70% dos jovens dos 10 aos 14 anos declararam 

frequentá-lo com alguma regularidade. O CAPa, Centro de Artes Performativas do Algarve, 

continua a ser um local pouco frequentado (2,4%). Com o mesmo valor temos a frequência ao 

auditório da Universidade do Algarve, o que de certa forma se revela curioso, uma vez que se 

conclui que os jovens entre os 15 e os 19 anos o fazem menos que os mais novos, dos 10 aos 

14 anos (13,30%), que menos têm “acesso” à Universidade. 

Foram ainda mencionados outros locais, para além dos propostos, nomeadamente: Associação 

Recreativa e Cultural de Músicos de Faro (A.R.C.M.), Baixa de Faro e Largo de São 

Francisco. 

 

Teatro das Figuras   39,8% 

        

Teatro Lethes   18,1% 

        

CAPa- Centro Artes Perf. Algarve 2,4% 

        

Conservatório Regional Algarve 8,4% 

        

Cinema     61,4% 

        

Auditório da Universidade 2,4% 

        

Auditório do IPJ   6% 

        

ARCM (Outros)   4,8% 

        

Baixa Faro (Outros)   3,6% 

        

Lg. São Francisco (Outros) 2,4% 

        
 

Tabela 16- Locais onde os jovens assistem habitualmente a eventos 

 

Outro dos aspectos que se pretendeu investigar com este inquérito foi o motivo pelo qual os 

jovens não assistem a eventos culturais nos espaços do concelho, com o objectivo de tentar 

“inverter” esta situação e procurar incentivar os jovens a aceder aos espectáculos. 
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Dos jovens que declararam não ter por hábito assistir a espectáculos nos equipamentos 

culturais municipais, 28,90% responderam que os eventos existentes não lhes interessam. O 

motivo seguinte mais assinalado prende-se com a falta de informação (25,30%), seguindo-se 

o factor “falta de tempo” (21,70%). Por último registam-se 18,10% dos jovens que 

consideram que os bilhetes para os espectáculos são muito caros. 

 

18,10%

21,70%

28,90%
25,30%

Os bilhetes
são muito
caros

Não tenho
tempo

Os
espectáculos

não me

interessam

Não tenho
informação
sobre os

eventos

Inquiridos segundo a razão pela qual não assistem a 

eventos culturais

 
           Gráfico 26 

 

No que diz respeito ao grau de informação que os jovens possuem relativamente aos eventos 

culturais, verifica-se que a maioria tem conhecimento acerca de alguns deles (83%). Os 

valores são semelhantes à faixa etária anterior, apesar de se verificar aqui que são menos os 

jovens que não têm acesso a qualquer tipo de informação (10%), sendo que neste caso se 

registaram 21% dos inquiridos dos 10 aos 14 anos. 

Apenas 7% dos jovens afirmaram receber informação e ter conhecimento de todos os 

espectáculos do Concelho de Faro. 

 

Inquiridos segundo o acesso à 

informação dos eventos culturais

10%

83%

7%

Nenhum

Alguns

Todos

 
                            Gráfico 27 
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Apurar a opinião dos jovens relativamente à oferta cultural do Concelho de Faro torna-se de 

igual forma importante para a definição de uma estratégia para a Juventude do Município. 

Quando questionados acerca da qualidade desta oferta, 49,4% dos jovens inquiridos 

responderam que é razoável. A percentagem de respondentes que consideram a oferta cultural 

boa é de 31,3%, enquanto que 15,7% escolheram a opção “má”. Apenas 3,6% dos jovens 

consideram a oferta “muito boa”. De referir que nenhum inquirido assinalou a resposta “muito 

má”. 

15,7%

49,4%

31,3%

3,6%

Má Razoável Boa Muito boa

Inquiridos segundo opinião sobre a oferta cultural

 
                                                        Gráfico 28 

 

A mesma questão foi colocada para a oferta desportiva do concelho. As percentagens para 

cada uma das opções são semelhantes às registadas na pergunta anterior: 55,4% dos jovens 

considera que a oferta desportiva é razoável e 26,5% escolheram a opção “boa”. A diferença 

verifica-se no maior número de jovens que consideram a oferta desportiva muito boa (10,8%) 

e no menor número de jovens que a consideram má (4,8%). Regista-se apenas um inquirido 

que considera “muito más” as iniciativas desportivas do Município. 

1,2% 4,8%

55,4%

26,5%

10,8%

Muito má Má Razoável Boa Muito boa

Inquiridos segundo opinião sobre a oferta 

desportiva

 
                                               Gráfico 29 
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Prática Desportiva 
 

Os resultados dos inquéritos indicam que, nesta faixa etária, 61 % dos jovens anos praticam 

desporto e 39% dos inquiridos não o fazem. 

Pela análise da tabela 17, verifica-se que os desportos mais praticados pelos jovens são o 

Futebol e os náuticos. 

O Basquetebol praticado na escola é também expressivo, enquanto que as Artes Marciais 

representam a modalidade menos praticada pelos jovens do Concelho de Faro. Refira-se ainda 

que foram mencionados, por alguns jovens, outros desportos para além dos apresentados: 

Ciclismo, Voleibol, Padel, Andebol, Skate, Futsal e Downhill, o que demonstra a variedade 

de modalidades praticadas. 

 

      Escola    Clube Associação Instalações No concelho Fora do 

          Ginásio Municipais   Concelho 

Futebol     16% 6,4%    _ 3,20% 3,20% 3,20% 

                  

Basquetebol   16% 2,10% _ _ 2,10% _ 
                  
Natação     2,10% 2,10% 1,10% 8,50% 3,20% 1,10% 

                  

Atletismo     7,40% 1,10% _ _ 2,10% _ 

                  

Desportos Náuticos   5,30% 5,30% _ 3,20% 10,60% 3,20% 

                  

Dança     5,30% 3,20% 2,10% _ 2,10% 4,30% 

                  

Ginástica     6,40% _ 1,10% _ _ _ 

                  
Aeróbica/Step/Fitness   2,10% _ 6,40% _ 3,20% _ 

                  

Artes Marciais   1,10% _ 1,10% _ 1,10% _ 
                  

Ciclismo (Outros)   _ _ _ _ _ 1,10% 

                  

Voleibol (Outros)   1,10% _ _ _ _ _ 

         

Padel (Outros)   _ 1,10% _ _ _ 1,10% 

                  
Andebol (Outros)   _ 1,10% _ _ 1,10% _ 
                  
Skate (Outros)   _ _ _ _ 1,10% _ 
                  

Futsal (Outros)   _ 1,10% _ _ _ _ 
                  

Downhill (Outros)   _ _ _ _ 1,10% 1,10% 

 

Tabela 17- Desportos praticados e locais 
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Conhecimento e utilização dos equipamentos da autarquia 
 

A análise dos dados apresentados na tabela abaixo aponta para algumas diferenças 

relativamente à faixa etária dos 10 aos 14 anos, no que diz respeito ao grau de familiaridade 

com os equipamentos municipais. 

As Piscinas Municipais continuam a ser o equipamento municipal mais “conhecido”– 85,5%. 

apontando-se o mesmo número para a Biblioteca Municipal. O Teatro das Figuras revela-se 

também bastante conhecido, apesar de 15,7% dos jovens nunca lá ter ido, à semelhança do 

que acontece com o Centro Náutico da Praia de Faro: 77,1% dos inquiridos afirmam conhecer 

e já lá terem ido, enquanto 18,1% admitem conhecer mas nunca terem lá ido. 

Uma das diferenças significativas registadas aquando da análise desta faixa etária está no grau 

de familiaridade com dois dos equipamentos desportivos: o Campo de Futebol da Penha e o 

Campo de Futebol da Areia. De facto, as percentagens de desconhecimento total 

relativamente aos mesmos eram as mais elevadas nos jovens do primeiro escalão etário (43% 

e 50,70%, respectivamente), enquanto que mais de metade dos jovens dos 15 aos 19 anos 

revelam conhecê-los e já lá terem ido. De mencionar ainda o conhecimento relativo ao Skate 

Parque e Pista de Atletismo: mais de metade dos jovens inquiridos conhecem e já foram aos 

referidos equipamentos, apesar de serem ainda altos os valores referentes aos jovens que 

nunca lá foram, apesar de saber que existem: 37,3%- Skate Parque e 28,9%- Pista de 

Atletismo. Pode deduzir-se que tal facto prende-se com o facto destes equipamentos 

permitirem a prática de modalidades pouco frequentes nos jovens, tal como se pôde verificar 

anteriormente. 

De um modo geral pode-se dizer que o “desconhecimento total” da existência dos vários 

equipamentos pouco se verifica nestas idades. 
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      Conheces mas   Conheces e já  Nunca ouviste NS/NR 

      nunca lá foste lá foste falar   

Teatro das Figuras   15,7% 77,1% 4,8% 2,4% 
              

Teatro Lethes   26,5% 65,1% 6% 2,4% 
              

Biblioteca Municipal de Faro 9,6% 85,5% 2,4% 5,30% 
              

Museu Municipal de Faro 28,9% 57,8% 10,8% 2,4% 
              

Piscinas Municipais de Faro 12% 85,5% _ 2,4% 
              

Skate Parque de Faro 37,3% 54,2% 4,8% 3,6% 
              

Pista de Atletismo de Faro 28,9% 57,8% 8,4% 4,8% 
              

Centro Náutico da Praia de Faro 18,1% 77,1% 1,2% 3,6% 
              

Campo de Futebol da Penha 31,3% 62,7% 3,6% 2,4% 
              

Campo de Futebol da Horta da 34,9% 50,6% 12% 2,4% 

Areia             
 

Tabela 18- Grau de conhecimento e utilização dos equipamentos da Autarquia 

 

 

Meios de Comunicação 

 

Os meios de comunicação preferidos pelos jovens desta faixa etária continuam a ser a Internet 

e a Televisão, tendo sido assinalado por 72,3% e 66,3% dos inquiridos, respectivamente. No 

entanto, verifica-se que os valores referentes à Televisão se aproximam mais dos valores 

correspondentes à Internet. Na faixa etária anterior (10-14 anos), estes valores distanciavam-

se mais e era evidente a quase totalidade da escolha “internet”- 94,70%, enquanto que para a 

televisão a percentagem era de 40%. 

O jornal é assinalado como meio preferido para receber informação sobre os eventos por 

37,3%, seguindo-se a Rádio (33,7%) e a agenda cultural (30,1%). O Boletim Municipal é o 

menos escolhido (18,1%). 

De mencionar ainda que foram referidos outros meios de comunicação, para além dos 

sugeridos: SMS/mensagem no telemóvel (também acrescentado na faixa etária anterior) e o 

“boca-a-boca/amigos”. 
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Televisão     66,3% 

        

Jornais     37,3% 

        

Boletim Municipal   18,1% 

        

Agenda Cultural   30,1% 

        

Internet     72,3% 

        

Rádio     33,7% 

        

SMS/Telemóvel (Outros) 2,4% 

        

Boca/ Amigos (Outros) 1,2% 

        

 

Tabela 19- Meios de comunicação preferidos para recepção de informação 

 

  

Necessidades e Prioridades 

 

Os principais problemas sentidos pelos jovens do concelho e assinalados nos questionários 

são ao nível do desemprego (51,80%), da falta de locais de diversão (50,60%), da falta de 

segurança pública (42,20%) e da pouca oferta de ocupação de tempos livres (37,30%). 

Problemas como a violência nas escolas (34,90%) e a toxicodependência (31,20%) foram 

também identificados com expressividade. 

30% dos inquiridos mencionaram ainda a falta de informação como principal problema que os 

afecta directamente, 28, 90% fizeram referência à pouca oferta cultural existente no concelho, 

e em igual número, 27,70% declararam serem problemáticas a falta de equipamentos para 

jovens e a dificuldade na organização de eventos. Seguem-se a falta de equipamentos 

desportivos (22,90%), a falta de salas de ensaio para bandas ou grupos de teatro (22,90%), a 

rede de transportes públicos (21,70%) e a falta de equipamentos culturais (18,10%). 

Como problemas menos apontados nesta faixa temos os “problemas ambientais e poluição” 

(12%) e o acesso à habitação (13%). 

De referir ainda que um inquirido apontou outro problema, nomeadamente a “falta de 

bibliotecas com horários flexíveis. 
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Desemprego   51,80% 

        

Falta de Segurança Pública 42,20% 

        

Acesso à Habitação   13,30% 

        

Falta de equipamentos para jovens 27,70% 

        

Pouca oferta de ocupação de tempos livres 37,30% 

        

Toxicodependência   31,30% 

        

Falta de locais de diversão 50,60% 

        

Falta de informação   30,10% 

        

Rede de transportes púbicos 21,70% 

        

Pouca oferta cultural (música, teatro…) 28,90% 

        

Falta de equipamentos desportivos 22,90% 

        

Falta de equipamento culturais 18,10% 

        
Problemas ambientais e poluição 12% 

        
Violência nas escolas   34,90% 

        
Dificuldade na organização de eventos 27,70% 

        
Falta de salas de ensaio para bandas  22,90% 

ou grupos de teatro     

Falta de bibliotecas com horários 1,20% 

flexíveis (Outros)     
 

               Tabela 20- Principais problemas sentidos pelos jovens 

 

 

Além dos problemas sentidos pelos jovens do Concelho de Faro, procurou-se neste estudo 

conhecer a perspectiva dos jovens em relação às áreas em que seria prioritária a intervenção 

da autarquia. Aqui verifica-se uma preocupação maior com as questões das bolsas de estudo 

(69%) e do emprego jovem, com 60,20% das respostas totais. Segue-se a intervenção ao nível 

do apoio financeiro a associações (39,80%), do voluntariado (32,50%), dos espaços 

desportivos/oferta desportiva (32,50%) e dos espaços culturais/oferta cultural (31,30%). 
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Emprego Jovem   60,20% 
        

Apoio financeiro a associações 39,80% 
        

Bolsas de Estudo   68,70% 
        

Habitação Jovem   30,10% 
        

Espaços culturais/Oferta cultural 31,30% 
        

Espaços desportivos/Oferta desportiva 32,50% 
        

Acesso às novas tecnologias 21,70% 
        

Campanhas contra tabagismo e álcool 16,90% 
        

Apoio ao Associativismo   22,90% 
        

Voluntariado     32,50% 

        

Cedência de espaço à ARCM (Outros) 1,20% 
        

Tabela 21- Áreas consideradas prioritárias a nível de intervenção autárquica 

 

Quanto à disponibilidade dos jovens para participação e colaboração com a autarquia na 

concretização de uma nova estratégia juvenil, verifica-se que a maioria dos jovens revela 

pouca disponibilidade para tal: 33,7% afirmaram terem pouca disponibilidade e 24,1% muito 

pouco. Apenas 6% dos jovens declaram ter muita disponibilidade, enquanto 25,3% admitem 

ter alguma disponibilidade. Em minoria estão os jovens que revelam ter total disponibilidade 

de colaboração (2,4%). 

 

7,2%

24,1%

33,7%

25,3%

6,0%

2,4%

Nenhuma Muito
pouca

Pouca Alguma Muita Total

Inquiridos segundo disponibilidade de participação

 
                Gráfico 30- Inquiridos segundo disponibilidade de participação 
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Na última pergunta do inquérito, os jovens são questionados acerca dos projectos que 

desenvolveriam se fossem presidentes da Câmara Municipal de Faro. 

À semelhança do que se verificou na faixa etária anterior, a criação de um espaço jovem foi a 

opção mais assinalada (45,80%), e em mesmo número a organização de eventos (45,80%). 

O Apoio ao Voluntariado é a terceira área mais apontada (36,10%), tal como acontece na 

faixa etária anterior. 

De seguida verifica-se que os jovens assinalam as acções de formação (32,50%) como um dos 

projectos a desenvolver, e que aqui assume uma expressão maior que na faixa dos 10-14 anos. 

Por último regista-se a Promoção do Associativismo, com 22,90%.  

Refira-se que 4 jovens mencionaram outros projectos, para além dos apresentados: “Festival 

de Música no Verão na Baixa”, “incentivo ao Desporto” e “Promoção de actividades culturais 

na Baixa”. 

 

Promoção do Associativismo 22,90% 
        

Organização de Eventos 45,80% 
        

Criação de um Espaço Jovem 45,80% 

        

Apoio ao Voluntariado 36,10% 
        

Acções de Formação   32,50% 
        

Festival Música no Verão na Baixa (Outros) 2,40% 
        

Melhoramento de acessibilidades na cidade (Outros) 1,20% 
        

Incentivo ao Desporto (Outros) 1,20% 
        

Promoção de actividades culturais na Baixa (Outros) 1,20% 

        
                         

 Tabela 22- Projectos que os jovens desenvolveriam se fossem Presidentes de Câmara 
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FAIXA ETÁRIA- 20 aos 29 ANOS 

N.º de inquiridos: 215 

 

Esta é a faixa etária que abrange um maior número de indivíduos no presente estudo. Dos 215 

jovens inquiridos, com idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos, 42% são raparigas e 

58% são rapazes. 

 

A maioria dos jovens inquiridos nesta faixa tem 20 anos (26,5%). Com 29 anos responderam 

ao questionário 14% dos jovens, com 23 anos responderam 9,8%, com 22 anos responderam 

9,3%, com 21 anos responderam 8,8%, com 27 anos responderam 8,4%, com 25 e 26 anos 

responderam 6,5%, com 24 anos responderam 5,6% e com 28 anos responderam 4,7%.  

 

A freguesia de residência mais representada continua a ser a da Sé, com 60% dos inquiridos. 

Também à semelhança das situações anteriores, segue-se a freguesia de São Pedro, embora 

com menos expressividade (14,4%). 12,6% dos jovens abrangidos nesta faixa residem na 

freguesia de Montenegro, 4,7% em Estoi, 3,3% na Conceição de Faro e 2,3% em Santa 

Bárbara de Nexe. 

60%

14,4%

2,3%

12,6%

4,7% 3,3%

Sé São Pedro Santa
Bárbara de

Nexe

Montenegro Estoi Conceição

Inquiridos segundo Freguesia de Residência

 
                                                                        Gráfico 31 

 

As situações profissionais dos jovens inquiridos dos 20 aos 29 anos revelam-se mais 

diversificadas, como seria de esperar. Enquanto que na faixa etária anterior apenas foram 

registados estudantes, trabalhadores-estudantes e trabalhadores por conta de outrem, agora são 

também assinalados trabalhadores por conta própria, desempregados e inquiridos à procura do 

primeiro emprego. 

A maioria dos respondentes ainda é apenas estudante (55,8%), enquanto 17,2% são 

trabalhadores-estudantes. Nesta faixa já se verifica um maior número de inquiridos que já não 
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se encontra inserido no sistema de ensino- 27%. Destes, 2,3% são trabalhadores por conta 

própria, 19,1% são trabalhadores por conta de outrem, 3,7% estão desempregados e 1,9% à 

procura do primeiro emprego. 

55,8%

17,2%

2,3%

19,1%

3,7% 1,9%

Estudante Trabalhador-
estudante

Trabalhador por
conta própria

Trabalhador por
conta de outrem

Desempregado À procura do 1.º
emprego

Inquiridos segundo situação profissional

 
                                                             Gráfico 32 
 

Relativamente à condição dos pais dos inquiridos perante o trabalho, constatou-se que, tanto 

em relação ao pai (66,5%), como à mãe (74,4%), a maioria está empregada. 

A percentagem de desemprego é semelhante para ambos: 10,2% dos pais e 11,2% das mães 

estão nesta situação. Por outro lado, regista-se um maior número de pais reformados (14,9%) 

do que mães reformadas (10,7%).  

De assinalar que, consoante se vai subindo na faixa etária, maior é o número de pais e mães 

desempregado(a)s e reformado(a)s. 

 

Quando questionados sobre o seu grau de escolaridade completo, e tendo em conta que 

apenas era pedida resposta para os jovens que já não são estudantes, 14% dos inquiridos 

afirmaram possuir um curso superior e 9,8% declararam terem o 12.º ano. 2,8% dos 

inquiridos admitiram possuir um grau abaixo do 12.º ano: 2,3% têm o 9.º ano e 0,5% apenas o 

6.º ano de escolaridade. 

 

 

No que diz respeito ao ano de escolaridade que os inquiridos ainda estudantes frequentam, 

constata-se, pelo gráfico abaixo, que a maioria está a frequentar um curso superior (46,5%). 

Expressivo também é o número de inquiridos que frequentam um curso profissional, 14,9%, 

tal como se verificou anteriormente. 

No 12.º ano temos 4,2% dos jovens, no 11.º ano 0,9%, no 10.º ano 1,9%, no 9.º ano 1,4% e no 

8.º ano apenas 0,5%. 3,7% dos inquiridos afirmaram ainda estar a tirar um mestrado e 0,9%  
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um doutoramento. No gráfico abaixo registam-se os números de jovens respondentes para 

cada opção. 

Inquiridos segundo Ano de Escolaridade que frequentam
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Curso profissional

Curso superior

Mestrado

Doutoramento

 
Gráfico 33 

 

No que diz respeito aos alunos que estudam num estabelecimento de ensino superior, é 

relevante fazer referência ao tipo de cursos que frequentam. Dos 100 inquiridos que se 

encontram a frequentar um curso superior, e tendo em conta que nem todos especificaram 

qual, quatro frequentam Design de Comunicação, um Património Cultural, dois Radiologia, 

um Línguas e Comunicação, um Economia, um Tipografia, dois Artes Visuais, seis 

Marketing, cinco Engenharia Eléctrica e Electrónica, dois Engenharia do Ambiente, um 

Engenharia Mecânica, um Engenharia Electrónica e Telecomunicações, um Design, vinte e 

cinco Gestão de Empresas, um Engenharia Florestal, quatro Arquitectura Paisagista, nove 

Engenharia Civil, um Enfermagem, quatro Educação Básica, um Biologia Marinha, um 

Medicina Chinesa, dois Turismo, doze Educação Social e sete Desporto. 

Por aqui se constata que foram abrangidos jovens pertencentes a uma grande variedade de 

cursos, o que comprova ao mesmo tempo a rica oferta da Universidade do Algarve. 
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Associativismo 

 

O grau de participação dos jovens nesta faixa etária revela-se inferior ao verificado nos dois 

segmentos anteriores. De facto, no que toca à participação em associações, pode verificar-se 

que esta não é prática corrente entre os jovens inquiridos, uma vez que mais de metade dos 

jovens respondentes afirmaram não pertencer a uma associação (66%) e apenas 34 %  

declararam pertencer a uma associação. 

Inquiridos segundo pertença a alguma 

Associação

34%

66%

Sim

Não

 
Gráfico 34 

 

 

Mais uma vez se verifica que o tipo de associação a que os jovens pertencem é em maioria 

uma associação juvenil ou clube (60%). 32% dos inquiridos afirmaram pertencer a uma 

associação de outro tipo, sem especificar qual e 8% assinalaram a opção “grupo informal de 

jovens”. 

Inquiridos segundo Tipo de Associação a que 

pertencem

8%

60%

32%
Grupo informal de
jovens

Associação juvenil
ou clube

Outra

 
                                                     Gráfico 35 

 

Apesar de se registar um menor número de jovens participativos, pode-se constatar, através da 

observação do gráfico 36, que temos representadas associações de variadas naturezas. As 

desportivas continuam a ser as mais expressivas (10,7%), seguindo-se, à semelhança do que 
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acontecia na faixa anterior, as associações de estudantes (7%). De seguida registaram-se 2,8% 

dos jovens que pertencem a uma associação política, 1,9% a uma associação recreativa e 

também 1,9% a uma associação sócio-profissional.  

Verificou-se também que alguns inquiridos assinalaram mais do que uma natureza, 

deduzindo-se que pertencem a mais do que uma associação ou a uma associação com mais de 

uma natureza. 
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Inquiridos segundo a natureza da Associação a que pertencem

 

Relativamente ao papel que os jovens assumem nas associações a que pertencem, constata-se, 

à semelhança do verificado nas duas faixas etárias anteriores, que a maioria assume o papel de 

associados (57%) e 18% são participantes esporádicos. A diferença regista-se aqui no maior 

número de jovens que assumem o papel de dirigentes (25%). 

Inquiridos segundo papel na Associação

18%

57%

25% Participante
esporádico

Associado

Dirigente

 
           Gráfico 37 

Gráfico 36 
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A falta de tempo continua a ser o motivo mais apontado pelos jovens inquiridos para o facto 

de não pertencerem a associações (34,4%), seguindo-se a falta de interesse manifestada 

(15,3%). Nesta faixa etária, já não é tão significativo o motivo “não conheço nenhuma 

associação” (5,1%), ao contrário do verificado anteriormente: esta razão era apontada por 

15,7% dos jovens entre os 15 e 19 anos e por 12% dos jovens entre os 10 e os 14 anos.  

4,7% dos inquiridos apresentaram ainda como motivo “acho que é uma perda de tempo” e 

2,3% outras razões, não especificando quais. 

 

34,4%

5,1% 4,7%

15,3%

2,3%

Não tenho
tempo

Não
conheço

nenhuma
associação

Acho que é
uma perda

de tempo

Não me
interessa

Outras
razões

Inquiridos segundo a razão da não pertença a uma Associação

 
                                                                            Gráfico 38 

 

 

Práticas Culturais e Hábitos de Lazer 

 

Após a análise do quadro abaixo, referente às actividades praticadas pelos jovens nos seus 

tempos livres, conclui-se que tal como acontecia na faixa dos 15 aos 19 anos, as actividades 

que registam uma maior frequência são “ouvir música” (78,6%), “navegar na internet” 

(76,7%) e ver televisão (72,6%). No entanto, constata-se que o número de inquiridos que 

ligam todos os dias a televisão já é menor que o registado anteriormente, bem como a 

actividade “ouvir música”. No que diz respeito à navegação na internet, e apesar dos valores 

não serem muito distantes, são mais os jovens entre os 20 e os 29 anos que o fazem 

diariamente (76,6%), em relação aos jovens entre os 15 e os 19 anos (73,5%), mas menos em 

relação à primeira faixa etária dos 10 aos 14 anos (78,70%). 

Também com alguma expressividade, pelo facto de serem praticadas todos os dias, temos as 

idas aos café (43,7%) e a leitura de jornais ou revistas (27,4%), a qual apresentava valores 

abaixo nos escalões etários inferiores. 
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Quanto ao hábito de estarem com amigos em casa, é semelhante o número apurado, em 

relação ao escalão anterior, apesar dos valores serem ligeiramente mais baixos: 21,9% dos 

inquiridos afirmaram fazê-lo todos os dias e 45,6% fazem-no pelo menos uma vez por 

semana. 

No que diz respeito ao estudo, observa-se que são menos os jovens entre os 20 e os 29 anos 

que o fazem com regularidade, podendo-se deduzir que tal se deve ao facto de muitos jovens 

desta faixa já não serem estudantes. Assim, 18,6% dos inquiridos afirmam estudar todos os 

dias, 37,7% dizem fazê-lo pelo menos uma vez por semana, 17,7% fazem-no pelo menos uma 

vez por mês e 22,3% apontam a opção “raramente ou nunca”. 

Jogar computador ou consola é também uma actividade que se verifica em menor número, no 

que diz respeito à rotina diária: são 18,1% os jovens desta faixa que o fazem, enquanto este 

número era de 36,1% na faixa dos 15 aos 19 anos e de 52% na faixa dos 10 aos 14 anos. 

As idas ao cinema continuam aqui a ter a mesma expressividade que na faixa etária anterior, 

sendo uma rotina mensal de 56,7% dos jovens inquiridos com idades compreendidas entre os 

20 e os 29 anos. 

As actividades menos comuns e assinaladas na opção “raramente ou nunca” continuam a ser 

“fazer grafitti” (93,4%) e “ir ao museu” (80,5%). Também as idas ao Teatro continuam a ser 

uma actividade pouco frequente (73%), bem como a prática de dança (76,3%), actividade esta 

que era mais regular nas faixas etárias anteriores. 

Ir à Biblioteca apresenta uma baixa taxa de frequência: 10,2%- pelo menos uma vez por 

semana, 29,3%- pelo menos uma vez por mês e 57,7%- raramente ou nunca. 

Mencionem-se ainda as idas a concertos ao vivo, com frequência semelhante à faixa etária dos 

15 aos 19 anos: 10,7% dos inquiridos fazem-no pelo menos uma vez por semana, 47,4% 

fazem-no pelo menos uma vez por mês e 40,5% raramente ou nunca. 
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   Todos os dias    Pelo menos uma   Pelo menos uma  Raramente   NR/NS 

            vez por semana     vez por mês   ou nunca   

Ver televisão   72,6% 20,9%    1,4%  4,2% 0,9% 

                  

Estar com amigos em casa 21,9% 45,6% 20,9%  10,7% 0,9% 

                  

Jogar computador ou consola 18,1% 28,4% 13%  38,6% 1,9% 

                  

Navegar na internet   76,7% 17,7% 0,5%  3,3% 1,4% 

                  

Ler livros sem ser de estudo 9,8% 22,8% 30,7%  33,5% 3,3% 

                  

Estudar     18,6% 37,7% 17,7%  22,3% 3,7% 

                  

Ir ao teatro   _ 3,7% 22,3%  73% 0,9% 

                  

Ir à biblioteca   0,9% 10,2% 29,3%  57,7% 1,9% 

                  

Ir ao museu   _ 1,4% 16,3%  80,5% 1,9% 

                  

Ir ao cinema   0,5% 18,1% 56,7%  23,3% 1,4% 

                  
Ler jornais ou revistas 27,4% 39,5% 18,1%  12,6% 2,3% 

                  
Praticar artes plásticas 7% 10,7% 12,6%  66,5% 3,3% 

                  
Ir a concertos ao vivo 0,9% 10,7% 47,4%  40,5% 0,5% 

                  
Ir a 
festas     3,3% 34,4% 43,3%  18,6% 0,5% 

                  
Fazer graffiti   0,9% 1,9% 1,9%  93,5% 1,9% 

                  
Ouvir música   78,6% 13% 1,9%  5,1% 1,4% 

                  
Ir a cafés     43,7% 34,9% 9,8%  10,2% 1,4% 

                  
Praticar música   10,2% 13% 13%  61,4% 2,3% 

                  

Praticar dança   1,9% 7,9% 12,6%  76,3% 1,4% 

                  

Assistir a eventos desportivos 2,8% 20,9% 31,2%  41,4% 3,7% 

                  

Praticar desporto   1,4% 3,7% 0,5%  _ _ 

 (Outros)                 

 Organizar eventos   _ 0,5% _  _ _ 

(Outros)                 
       

                                                 Tabela 23- Frequência de realização de actividades de tempos livres 
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É observável, na tabela abaixo, que os locais onde os jovens com idades compreendidas entre 

os 20 e os 29 anos habitualmente assistem a espectáculos apresentam frequências semelhantes 

às verificadas no escalão etário anterior, apesar de se registarem pequenas diferenças. 

Neste sentido, constata-se que os inquiridos, quando assistem a concertos, fazem-no 

sobretudo dentro e fora do concelho (49,3%). 20% dos jovens declararam que assistem a 

concertos só ou principalmente no concelho e 12,1% afirmaram fazê-lo só ou principalmente 

fora do concelho. Relativamente às idas ao Teatro, constata-se aqui que já é maior a 

percentagem de jovens que o fazem dentro e fora do concelho (24,2%), verificando-se, no 

entanto, que esta é uma actividade pouco frequente entre os jovens. 

Ir ao cinema continua a ser a actividade mais usual (apenas 17,2% não responderam a esta 

questão), e realizada sobretudo no concelho como nos casos anteriores (44,2%). Nesta faixa 

etária, os jovens continuam a preferir ir a centros comerciais dentro e fora do concelho 

(47,4%), embora também o façam com expressividade só no concelho (36,3%). Os Museus 

continuam a ser um local pouco frequentado, mas os inquiridos da faixa 20-29 anos afirmam 

visitá-los em maioria dentro e fora do concelho (27,4%), ao contrário do que se verificou na 

faixa etária anterior em que a opção mais assinalada foi “só ou principalmente no concelho”. 

Quanto às idas às bibliotecas, verifica-se que o concelho é novamente o local privilegiado 

pelos respondentes (35,8%), embora já se verifique uma maior frequência na opção “em 

ambos” (20%). Por último, as idas às discotecas ocorrem, mais uma vez, em maioria dentro e 

fora do concelho (50,7%). 

 

      
Só ou 

principalmente Só ou principalmente Em ambos NS/NR 

      no Concelho    fora do Concelho     

Ir a Concertos   20% 12,1% 49,3% 18,6% 

              

Ir ao Teatro   23,7% 7% 24,2% 45,1% 

              

Ir ao Cinema   44,2% 7% 31,6% 17,2% 

              

Ir a Centros Comerciais 36,3% 3,3% 47,4% 13% 

              

Ir a Museus   10,2% 14% 27,4% 48,4% 

              

Ir a Bibliotecas   35,8% 7% 20% 37,2% 

              

Ir a Discotecas   20% 7,9% 50,7% 21,4% 

              

Ir a eventos 
desportivos   _ _ 0,9% _ 
(Outros)             

         Tabela 24- Locais escolhidos para a realização de algumas actividades de tempos livres 
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Pela observação da tabela 25, conclui-se que o cinema é a sala de espectáculos preferida dos 

jovens (72,60%), verificando-se, ao mesmo tempo, que esta frequência é mais elevada que a 

registada no escalão etário anterior. 

O Teatro das Figuras é de seguida o local privilegiado para assistir a eventos, tendo sido esta 

opção assinalada por 42,30% dos jovens inquiridos, seguindo-se o Teatro Lethes, com uma 

frequência de 22,80%. 

Nesta faixa etária verifica-se uma maior afluência ao auditório da Universidade do Algarve 

(20,50%), contrastando com a percentagem de jovens entre os 15 e 19 anos que frequentam 

este local- apenas 2,4%. O mesmo acontece relativamente ao auditório do Instituto Português 

da Juventude: na faixa dos 20 aos 29 anos 16,30% dos jovens afirmaram frequentá-lo, 

enquanto que na faixa anterior o valor era de apenas 6%. 

O local onde os jovens menos assistem a espectáculos continua a ser o CAPa (5%). 

Teatro das Figuras   42,30% 

        

Teatro Lethes   22,80% 

        

CAPa- Centro Artes Perf. Algarve 5,10% 

        

Conservatório Regional Algarve 10,20% 

        

Cinema     72,60% 

        

Auditório da Universidade 20,50% 

        

Auditório do IPJ   16,30% 

        

Ass. R.C. Músicos (Outros) 3,70% 

        

Baixa Faro (Outros)   2,30% 

        

Lg. São Francisco (Outros) 2,80% 

        

Praia de Faro (Outros) 0,50% 

        

Outras cidades (Outros) 0,90% 

        
 

  Tabela 25- Locais onde os jovens assistem habitualmente a eventos 

 

 

Quando questionados acerca do motivo pelo qual os jovens não assistem a eventos culturais 

nos espaços do concelho, verifica-se que a principal razão apontada nesta faixa etária é outra. 

Assim, 31,60% dos jovens admitiram que o elevado preço dos bilhetes é o factor que os 
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impede de usufruir da oferta cultural, enquanto que para os mais jovens (15 aos 19 anos), este 

era o motivo menos apontado.  

A falta de informação sobre os eventos é mencionada por 26% dos jovens como sendo a 

principal razão pela qual não assistem a espectáculos, seguindo-se a falta de interesse pelos 

espectáculos propostos (25,10%) e por último a falta de tempo (20,50%). 

31,60%

20,50%

25,10% 26,00%

Os bilhetes são
muito caros

Não tenho
tempo

Os
espectáculos

não me
interessam

Não tenho
informação

sobre os
eventos

Inquiridos segundo a razão pela qual não assistem a 

eventos culturais

 

                                                              Gráfico 39 

 

Relativamente ao grau de conhecimento e acesso à informação sobre os eventos culturais do 

concelho de Faro, verifica-se que, à semelhança dos casos anteriores, a maioria dos inquiridos 

afirma ter conhecimento sobre alguns deles (79%). A percentagem de jovens que afirma 

nunca ter conhecimento dos espectáculos revela-se mais alta nesta faixa etária (15%), uma 

vez que no escalão “15-19 anos” era de 10%. Apenas 6% dos jovens afirmaram ter acesso à 

informação de todos os eventos. 

Inquiridos segundo o acesso à 

informação dos eventos culturais

15%

79%

6%

Nenhum

Alguns

Todos

 
                                    Gráfico 40 
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Quando questionados acerca da qualidade da oferta cultural do concelho, 53,5% dos jovens 

com idades compreendidas entre os 20 e 29 anos afirmaram que aquela é razoável, à 

semelhança do que se verificou na faixa etária anterior. 

A percentagem de respondentes que consideram a oferta boa é de 20%, valor inferior ao 

registado anteriormente (31,3%). Também são mais os jovens dos 20 aos 29 anos que acham 

que esta oferta é má (17,7%) e muito má (4,7%), o que nos faz concluir que esta faixa está 

mais insatisfeita com os espectáculos que tem à sua disposição. Apenas 2% dos inquiridos 

afirmaram considerar a oferta cultural muito boa. 

4,7%

17,7%

53,5%

20%

2%

Muito má Má Razoável Boa Muito boa

Inquiridos segundo opinião sobre a oferta 

cultural

 
        Gráfico 41 

 

Pela observação do gráfico abaixo, e comparando-o com o gráfico anterior, verifica-se de 

imediato que a opinião dos inquiridos relativamente à oferta desportiva é quase idêntica à 

opinião acerca da oferta cultural. Assim, a maioria dos jovens considera que os eventos 

desportivos são razoáveis (45,6%), 25,6% acham que esta oferta é boa, 15,8% consideram-na 

má, 6,5% consideram-na muito boa e 4,2% afirmam considerá-la muito má. De um modo 

geral, pode-se dizer que a opinião relativamente à oferta desportiva é mais positiva que a 

opinião acerca da oferta cultural: a percentagem de jovens que a consideram boa e muito boa 

é mais elevada, e a percentagem de inquiridos que a considera má e muito má é mais 

reduzida. 
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        Gráfico 42 

 

Prática Desportiva 

 

Ao contrário do que se verificava nas faixas etárias anteriores, o número de jovens com idades 

compreendidas entre os 20 e os 29 anos que praticam actividade desportiva é semelhante aos 

do que não praticam desporto. No entanto é ligeiramente mais alta a percentagem daqueles 

que não têm hábitos desportivos (53%) do que os que praticam alguma actividade física 

(47%). 

Esta tendência distancia-se das outras faixas etárias, nas quais se verificou um maior número 

de jovens “desportistas”. 

 

O quadro abaixo permite apurar quais os desportos mais praticados pelos jovens desta faixa 

etária e os locais onde os fazem. 

Pelos valores apresentados, verifica-se que os jovens praticam mais Futebol e Desportos 

Náuticos. A Natação tem também expressividade, e dos jovens que afirmaram praticar este 

desporto, 14,4% fazem-no em instalações municipais, 4,2% no concelho e com valores mais 

baixos apontados temos os locais “fora do concelho” (1,4%), “clube” (0,9%) e “escola” 

(0,5%). 

Para além dos desportos apresentados no questionário, vários inquiridos afirmaram praticar 

outras modalidades, nomeadamente: Ciclismo, Voleibol, Hóquei em Patins, Ténis, Ténis de 

Mesa, Jogging, Skate, Equitação, Boxe, Capoeira e Caça. 
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      Escola    Clube Associação Instalações No 
 
  Fora do  

          Ginásio Municipais Concelho  Concelho  

Futebol     7,90% 1,9% 1,4% 4,7% 10,7% 1,4%  

                   
Basquetebol   2,3% 0,9% _ 0,9% 1,4% 0,9%  
                   
Natação     0,5% 0,9% _ 14,4% 4,2% 1,4%  

                   
Atletismo     1,4% _ _ 2,3% 5,1% 4,2%  

                   
Desportos Náuticos   1,9% 3,7% _ 7,9% 5,1% 4,2%  

                   
Dança     1,9% 0,5% 1,4% 0,5% 0,9% 2,3%  

                   

Ginástica     2,8% 0,9% 4,2% _ 1,4% 0,9%  

                   

Aeróbica/Step/Fitness 1,4% _ 3,7% _ _ 3,20%  

                   

Artes Marciais   _ 2,8% _ _ 0,9% 2,3%  
                   

Ciclismo (Outros)   _ _ _ _ 1,9% 1,9%  

                   

Voleibol (Outros)   0,9% _ _ _ _ _  

                   

Hóquei em Patins (Outros) _ _ _ _ 0,5% 0,5%  
                   
Ténis (Outros)   _ 0,5% _ _ 0,5% _  
                   
Ténis de Mesa (Outros) _ 0,5% _ _     _ 0,5%  
                   
Jogging (Outros)   _ _ _ _ 1,4% 0,9%  
                   
Skate (Outros)   _ _ _ _ 0,5% 0,5%  

                   
Equitação (Outros)   _ 0,5% _ _ _ _  
                   
Boxe (Outros)   _ 0,5% _ _ _ _  

                   

Capoeira (Outros)   _ _ _ 0,5% _ _  
                   

Caça (Outros)   _ _ _ _ _ 0,5%  

                   
 

Tabela 26- Desportos praticados e locais 
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Conhecimento e utilização dos equipamentos da autarquia 
 

Pela análise da tabela abaixo, constata-se que nesta faixa etária, ainda são muitos os jovens 

que nunca foram a vários dos equipamentos municipais, apesar de saber da sua existência. No 

que diz respeito ao Teatro das Figuras, verifica-se que 28,4% dos jovens inquiridos nunca lá 

foram, número este de certa forma “inesperado”, uma vez que o número de jovens com idade 

inferior e inseridos nos dois escalões etários anteriores e que afirmaram nunca ter ido ao 

Teatro das Figuras é menor. Também é maior a percentagem de jovens entre os 20 e 29 anos 

que nunca ouviram falar deste equipamento. O Teatro Lethes também é um local pouco 

conhecido pelo público desta faixa etária, uma vez que 29,3% dos jovens nunca lá foram e 

10,2% nem tão pouco sabem da sua existência. Relativamente à Biblioteca Municipal de Faro, 

ainda são 17,7% os inquiridos que nunca lá foram (valor acima do verificado nos casos 

anteriores), facto que se pode considerar “anormal”, uma vez muitos inquiridos desta faixa 

etária são estudantes. Pode-se deduzir que estes frequentam apenas as bibliotecas dos locais 

de ensino. O grau de familiaridade relativamente ao Museu Municipal é quase idêntico ao 

verificado relativamente ao Teatro Lethes: 58,1% conhecem-no e já lá foram, 28,8% 

conhecem-no mas nunca lá foram e 10,2% nunca ouviram falar deste local de exposições. 

O número de jovens que nunca foram às Piscinas Municipais é mais alto nesta faixa etária 

(23,7%), enquanto que anteriormente este equipamento apresentava os maiores valores de 

conhecimento e utilização. 

O Skate Parque e a Pista de Atletismo são equipamentos desportivos onde um número 

elevado de jovens ainda não foi: registam-se, para os dois locais, 45,6% dos inquiridos que 

admitiram nunca lá terem ido. A Pista de Atletismo é a que apresenta um maior grau de 

desconhecimento total (16,7%). Também é menor, em comparação com as duas faixas etárias 

anteriores, o número de jovens que conhecem e já foram ao Centro Náutico (64,2%). 
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      Conheces mas   Conheces e já  Nunca ouviste NS/NR 

      nunca lá foste lá foste falar   

Teatro das Figuras   28,4% 61,9% 7,4% 2,3% 
              

Teatro Lethes   29,3% 58,1% 10,2% 2,3% 
              

Biblioteca Municipal de Faro 17,7% 79,1% 1,4% 1,9% 
              

Museu Municipal de Faro 28,8% 58,1% 10,2% 2,8% 

              

Piscinas Municipais de Faro 23,7% 73% 0,9% 2,3% 

              

Skate Parque de Faro 45,6% 41,9% 9,8% 2,8% 

              

Pista de Atletismo de Faro 45,6% 35,3% 16,7% 2,3% 

              

Centro Náutico da Praia de Faro 24,7% 64,2% 8,4% 2,8% 

              

Campo de Futebol da Penha 25,6% 64,2% 8,4% 1,9% 

              

Campo de Futebol da Horta da 34,9% 44,7% 18,6% 1,9% 

Areia             
 

Tabela 27- Grau de conhecimento e utilização dos equipamentos da autarquia 

 

 

Meios de comunicação 

 

No que diz respeito aos meios de comunicação preferidos dos jovens, verifica-se nesta faixa 

etária que a Internet continua a destacar-se, e desta vez em maior número que na faixa etária 

anterior, apresentando uma frequência de 87,9%. Segue-se novamente a televisão, no entanto 

com um valor inferior (43,3%) ao que se registava no escalão dos 15-19 anos. Segue-se a 

agenda cultural, tendo sido assinalada por 39,5% dos inquiridos, de seguida o jornal (37,2%), 

a rádio (27,4%) e por último, o boletim municipal (21,9%). 

Para além dos meios de comunicação propostos no questionário, alguns jovens afirmaram 

preferir outros: a mensagem para o telemóvel, o “boca-a-boca”/amigos (refira-se que estas 

duas opções foram também acrescentadas na faixa etária anterior), o correio e o flyer/cartaz 

de divulgação. 
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Televisão     43,3% 

        

Jornais     37,2% 

        

Boletim Municipal   21,9% 

        

Agenda Cultural   39,5% 

        

Internet     87,9% 

        

Rádio     27,4% 

        

SMS/Telemóvel (Outros) 1,4% 

        

Boca/ Amigos (Outros) 1,4% 

        

Correio (Outros) 0,5% 

        

Flyers/Cartazes (Outros) 1,2% 

        

  

Tabela 28- Meios de comunicação preferidos para recepção de informação 

 

 

Necessidades e Prioridades 

 

Os principais problemas sentidos pelos jovens desta faixa etária são semelhantes aos 

problemas sentidos pelos jovens do escalão etário anterior, o que se pode verificar pelas 

frequências apresentadas na tabela abaixo. 

Assim, o desemprego continua a ser a maior preocupação (72,1%). Seguem-se os problemas 

resultantes da falta de locais de diversão (37,2%) e o acesso à habitação (35,8%), área esta 

menos assinalada pelos jovens com idades inferiores e pertencentes ao escalão etário anterior. 

A falta de segurança pública foi também apontada com expressividade (35,3%), bem como a 

pouca oferta de ocupação de tempos livres (34%) e a falta de informação (33,5%). 

Cerca de 30% dos jovens inquiridos consideram ainda que a violência nas escolas, a 

toxicodependência e a pouca oferta cultural são problemas que os afectam.  

A falta de equipamentos para jovens e a dificuldade na organização de eventos são problemas 

assinalados por 27% dos inquiridos. 

De referir que 5 jovens mencionaram outro problema para além dos mencionados no 

inquérito: o desinteresse e falta de motivação dos jovens. 
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Desemprego   72,1% 

        

Falta de Segurança Pública 35,3% 

        

Acesso à Habitação   35,8% 

        

Falta de equipamentos para jovens 27% 

        

Pouca oferta de ocupação de tempos livres 34% 

        

Toxicodependência   31,2% 

        

Falta de locais de diversão 37,2% 

        

Falta de informação   33,5% 

        

Rede de transportes púbicos 25,6% 

        

Pouca oferta cultural (música, teatro…) 30,7% 

        

Falta de equipamentos desportivos 20,5% 

        

Falta de equipamento culturais 18,10% 

        
Problemas ambientais e poluição 11,2% 

        
Violência nas escolas   31,6% 

        
Dificuldade na organização de eventos 27% 

        
Falta de salas de ensaio para bandas  19,1% 

ou grupos de teatro     
Desinteresse/Falta de motivação (Outros) 2,30% 

        
             

              Tabela 29- Principais problemas sentidos pelos jovens 

 

Enquanto que na faixa etária dos jovens com idades compreendidas entre os 15 e 19 anos se 

verificava que a área mais assinalada, no que diz respeito ao que se considera ser da 

responsabilidade da autarquia, era a atribuição de bolsas de estudo, os jovens entre os 20 e os 

29 anos consideram prioritária a área do emprego jovem (71,2%). Através da análise da tabela 

abaixo, constata-se que a segunda área mais assinalada corresponde às bolsas de estudo 

(47,9%), seguindo-se de imediato a habitação jovem (46,5%). A intervenção ao nível do 

apoio financeiro a associações também adquire expressividade (35,8%), seguindo-se a 

preocupação com a oferta cultural (34,9%), com o apoio ao associativismo (33%) e com a 

oferta desportiva (32,1%). 
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28,8 % dos jovens inquiridos consideram também importantes o acesso às novas tecnologias e 

o voluntariado.  

Tal como na faixa etária anterior, são consideradas menos importantes as campanhas contra 

tabagismo e álcool (17,7%). 

Para além das áreas mencionadas no questionário, dois inquiridos afirmaram ainda considerar 

que a autarquia deve intervir ao nível da criação de espaços verdes e outro jovem considera 

ser fundamental a criação de ciclovias e transportes acessíveis. 

 

Emprego Jovem   71,2% 

        

Apoio financeiro a associações 35,8% 

        

Bolsas de Estudo   47,9% 

        

Habitação Jovem   46,5% 

        

Espaços culturais/Oferta cultural 34,9% 

        

Espaços desportivos/Oferta desportiva 32,1% 

        

Acesso às novas tecnologias 28,8% 

        

Campanhas contra tabagismo e álcool 17,7% 

        

Apoio ao Associativismo   33% 

        

Voluntariado     28,8% 

        

Criação de espaços verdes (Outros) 0,9% 

        

Criação de ciclovias/ transportes acessíveis (Outros) 0,5% 

        

                            

Tabela 30- Áreas consideradas prioritárias a nível de intervenção autárquica 

 

 

Pela observação do gráfico abaixo, constata-se que a maioria dos jovens revela alguma 

disponibilidade (37,2%) para participar na organização de futuras actividades, tal como se 

verificava no primeiro escalão etário (10-14 anos). A falta de disponibilidade tem, no entanto, 

grande expressão: 21,9% dos inquiridos dizem não ter nenhuma, 17,2% afirmam ter pouca e 

12,6% admitem ter muito pouca. Apenas 5,6% dos jovens afirmam ter muita disponibilidade 

de colaboração e 4,2% dizem estar totalmente disponíveis. 
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21,9%

12,6%
17,2%

37,2%

5,6% 4,2%

Nenhuma Muito
pouca

Pouca Alguma Muita Total

Inquiridos segundo disponibilidade de participação

 
    Gráfico 43 

 

A criação de um Espaço Jovem e a organização de eventos continuam a ser, nesta faixa etária, 

os dois projectos que os jovens desenvolveriam se fossem Presidentes de Câmara. No entanto, 

enquanto que nos dois escalões etários anteriores, a criação de um espaço jovem apresentava 

uma percentagem maior que a organização de eventos, nos jovens entre os 20 e os 29 anos 

constata-se que se passa o inverso: a opção “organização de eventos” é mais assinalada (53%) 

que a opção “criação de um espaço jovem” (46,5%). 

De seguida verifica-se que os jovens assinalam as acções de formação como um dos projectos 

que desenvolveriam (45,6%), opção esta que para os jovens com idades inferiores não era 

considerada tão importante. O apoio ao voluntariado e a promoção do associativismo 

apresentam frequências mais baixas, apesar de serem áreas também expressivas. 

De referir que alguns inquiridos mencionaram outros projectos, para além dos apresentados, e 

que de certa forma reflectem as preocupações dos jovens desta faixa etária relativamente a 

determinados assuntos: “melhoramento de acessibilidades na cidade”, “incentivo ao 

desporto”, “criação de um parque tecnológico”, “criação de uma rede social para jovens em 

final de escolaridade”, “dinamização de actividades nas freguesias”, criação de uma bolsa de 

emprego para jovens licenciados”, “desenvolvimento de políticas de integração em espaço 

cultural” e “criação de espaços verdes”. 
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Promoção do Associativismo 29,3% 

        

Organização de Eventos 53% 

        

Criação de um Espaço Jovem 46,5% 

        

Apoio ao Voluntariado 38,6% 

        

Acções de Formação   45,6% 

        

Melhoramento de acessibilidades na cidade (Outros) 0,5% 

        

Incentivo ao Desporto (Outros) 0,5% 

        

Criação de um Parque Tecnológico (Outros) 0,5% 

        

Criação de uma rede social para jovens em final de 
escolaridade (Outros) 0,5% 

        

Dinamização de actividades nas Freguesias (Outros) 0,5% 

        

Criação de uma bolsa de emprego para jovens 
licenciados (Outros) 0,5% 
        

Desenvolvimentos de políticas de integração em espaço 
cultural (Outros) 0,5% 
        

Criação de espaços verdes (Outros) 2,8% 

        

                         

 Tabela 31- Projectos que os jovens desenvolveriam se fossem Presidentes de Câmara 

 

 

Conclusões 

Sobre o Associativismo 

Após a análise dos inquéritos, podem tirar-se algumas conclusões relativamente ao perfil dos 

jovens do Concelho de Faro. 

Relativamente ao Associativismo, constata-se que a participação na vida da comunidade não é 

muito significativa, não sendo do interesse de grande parte dos jovens. Verificam-se, 

claramente, diferenças entre os vários escalões etários apresentados. Quanto mais velhos são 

os jovens menor é a tendência para fazerem parte de associações: a faixa etária dos 10 aos 14 

anos é aquela que apresenta uma maior percentagem de participação e a última faixa (20 aos 

29 anos) é a que apresenta valores mais baixos. 

Conclui-se ainda, neste âmbito do associativismo, que há um grande destaque para a pertença 

a associações desportivas, em todos os escalões etários. 

Os motivos mais apontados para esta fraca participação são a falta de tempo, em todas as 

idades. O facto de não conhecerem nenhuma associação é a segunda razão mais assinalada 
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pelos inquiridos dos dois primeiros escalões etários, enquanto que os mais velhos afirmam 

que não lhes interessa. 

 

Sobre as práticas culturais e actividades de ocupação de tempos livres 

Destaca-se, nos hábitos dos jovens, a generalização quase total dos tempos livres domésticos 

receptivos: ver televisão, navegar na Internet e ouvir música 

No entanto, verifica-se que, quanto ao hábito de ver televisão, embora se mantenha como uma 

actividade de excelência na ocupação dos tempos livres, é de assinalar que à medida que 

aumenta o escalão etário, vai diminuindo a percentagem de jovens que o faz diariamente. 

Em relação ao uso da internet verificam-se também algumas diferenças entre as várias faixas: 

Os jovens dos 10 aos 14 anos são os que mais acedem à Internet diariamente (78,70%), 

enquanto já é menor o número de jovens dos 15 aos 19 anos que o fazem todos os dias 

(73,5%). Os jovens dos 20 aos 29 fazem-no também em grande número (76,7%), preferindo, 

no entanto, ouvir música (78,6%).  

Em relação a jogar computador ou consola, constata-se que são os mais novos que mais 

praticam esta actividade, e pelo contrário, quando se analisa a frequência com que os jovens 

vão a cafés, verifica-se que os mais assíduos são aqueles que pertencem a escalões etários 

mais elevados. No que diz respeito à leitura de livros sem ser de estudo verifica-se que os 

jovens que mais praticam esta actividade diariamente são os mais novos (dos 10 aos 14 anos), 

No entanto, a frequência com que este hábito é praticado pelo menos uma vez por semana e 

pelo menos uma vez por mês é superior nos escalões etários mais elevados. 

As actividades menos praticadas em todas as faixas etárias são as idas ao Teatro, as idas ao 

Museu e a prática de grafitti. 

 

Relativamente às práticas culturais, analisou-se também os locais onde algumas destas 

actividades são realizadas. Também aqui se assinalam algumas diferenças consoante o escalão 

etário dos inquiridos. À medida que a idade aumenta, algumas das actividades vão deixando 

de se realizar apenas dentro do concelho, passando a verificar-se dentro e fora do concelho. 

Quanto ao cinema, o local privilegiado para todas as faixas é “só ou principalmente no 

concelho”. No que toca às idas a concertos, verifica-se que, contrariamente, os jovens de 

todas as idades realizam esta actividade dentro e fora do concelho, talvez pelo facto de terem 

acesso a mais oferta musical também em outras cidades. 
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Pela análise dos locais onde os jovens habitualmente assistem a espectáculos, verifica-se que 

em todos os escalões etários, os inquiridos preferem o Cinema e o Teatro das Figuras. O local 

menos apontado é o CAPa- Centro de Artes Performativas do Algarve. 

 

Outra das conclusões que se tiram, após a análise dos dados dos inquéritos, é que a prática 

desportiva é uma actividade cuja frequência vai diminuindo à medida que subimos de escalão 

etário, verificando-se um maior distanciamento nos valores correspondentes aos inquéritos 

aplicados aos jovens dos 20 aos 29 anos.  

 

O meio de comunicação privilegiado pelos jovens do concelho, para recepção de informações 

sobre eventos culturais é a Internet, seguindo-se a televisão, em todas as faixas etárias. De 

referir, no entanto, que os jovens dos 10 aos 14 anos assinalaram a opção “internet” com mais 

frequência. 

 

Sobre os problemas e necessidades dos jovens 

As necessidades sentidas pela maioria dos jovens do concelho relacionam-se com o 

desemprego (51,80% na faixa 15-19 anos e 72,1% na faixa 20-29 anos). Verificam-se 

algumas diferenças na identificação dos problemas sentidos pelos jovens segundo as idades. É 

o caso da habitação: para os jovens dos 20 aos 29 anos, o acesso à mesma é um problema 

mais grave (35,8%), enquanto que para os mais novos- dos 15 aos 19- tem um “peso” menor- 

apenas 13% dos inquiridos assinalaram o acesso à habitação como problema sentido.  

Já a falta de locais de diversão é um problema maior para os jovens dos 15 aos 19 anos 

(50,60%), e para os mais velhos (20 aos 29 anos) tem menos importância (37,2%). 

Outros problemas foram assinalados com frequência semelhante, em todas as idades, tais 

como a falta de segurança pública, a falta de equipamentos para jovens, a violência nas 

escolas, a toxicodependência, a pouca oferta de ocupação de tempos livres, a falta de 

informação ou a dificuldade na organização de eventos. 

 

No que diz respeito à perspectiva dos jovens em relação às áreas em que é prioritária a 

intervenção da autarquia, verifica-se, novamente, uma maior preocupação com as questões do 

emprego. No entanto, para os jovens dos 15 aos 19 anos, é mais importante a atribuição de 

bolsas de estudo. A habitação jovem é, mais uma vez, uma área preocupante para os jovens 

dos 20 aos 29 anos, enquanto que para os inquiridos dos 15 aos 19 anos já adquire menos 

relevo. Os jovens de todas as idades consideram ainda que a autarquia deveria intervir na 

oferta cultural e na oferta desportiva. 
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Os resultados dos inquéritos demonstram ainda que a criação de um Espaço Jovem é 

claramente algo que os jovens do Concelho (em todas as faixas etárias) gostariam de ver 

concretizado e a organização de eventos é outra das áreas consideradas fundamentais.  

Já promoção do associativismo e o apoio ao voluntariado são projectos de maior interesse 

para os jovens dos 20 aos 29 anos, bem como as acções de formação. 

 

De um modo geral, os jovens do concelho de Faro revelam ter alguma disponibilidade para 

participar na organização de futuras actividades, embora se verifique que são os jovens entre 

os 10 e os 14 que demonstram mais vontade e disponibilidade para colaborar com o Juvfaro e 

a autarquia. Os jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos são os que 

demonstram menos disponibilidade de participação. 

 

2.4 Análise das sensibilidades dos membros do JuvFaro- Conselho Municipal de 

Juventude 

 

Esta análise inclui o ponto de vista dos membros da JuvFaro- Conselho Municipal de 

Juventude, no qual estão presentes os principais actores na operacionalização de uma grande 

parte das políticas de Juventude do Concelho de Faro. 

 

O JuvFaro- Conselho Municipal de Juventude é composto pelos seguintes membros: 

- O Presidente da Câmara Municipal que assumirá o cargo de Presidente do JuvFaro; 

- Um membro da assembleia municipal de cada partido político ou grupo de cidadãos 

eleitores representados na Assembleia Municipal; 

- O representante do município no Conselho Regional de Juventude; 

- Um representante de cada associação juvenil com sede no concelho inscrita no Registo 

Nacional de Assoicações Juvenis (RNAJ); 

- Um representante de cada associação de estudantes do ensino básico e secundário com sede 

no município, inscrita no RNAJ; 

- Um representante de cada associação de estudantes com sede no município, inscrita no 

RNAJ; 

- Um representante de cada federação de estudantes inscrita no RNAJ cujo âmbito geográfico 

de actuação se circunscreva à área do concelho ou nas quais as associações de estudantes com 

sede no município representem mais de 50% dos associados; 

- Um representante de cada organização de Juventude partidária com representação nos 

órgãos do município ou na Assembleia da República; 
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- Um representante de cada associação Jovem e equiparadas a associações juvenis, nos termos 

do n.º 3 do art.º 3.º da Lei n.º 23/2006, de 23 de Junho, de âmbito nacional; 

- Observadores e participantes externos, sem direito de voto, convidados pelo plenário, que 

cumpram os requisitos dos artigos 5.º e 6.º do Regime Jurídico dos Conselhos Municipais de 

Juventude. 

 

Os membros do Juvfaro, quando questionados sobre quais seriam as áreas temáticas que na 

sua perspectiva seriam prioritárias neste Plano Estratégico, consideraram as seguintes áreas: 

 

Cultura 
Desporto 
Integração Social 
Empreendedorismo 
Vida ao ar livre 
Promoção da participação activa dos jovens/participação cívica 
Promoção dos Direitos Humanos 
Promoção da tolerância, do diálogo intercultural e da paz 
“Sentido do outro” 
Sinergia entre associações juvenis 
Cidadania 
Saúde 
Acção Social 

Á
re

as
 P

ri
or

it
ár

io
s 

Educação para os valores 
 
 
Foram ainda identificados vários escalões etários que distinguem problemáticas específicas:  

Escalão 

etário 

Problemática definida 

Até aos 14  Educação/ Segurança/ Bulling/ Educação cívica (sexual e política)  

0 aos 6   Parques infantis espalhados pela cidade 

6 aos 11  Necessidade de espaços de acompanhamento em actividades extra -

curriculares/ Necessidade de atenção/ tempos de lazer/ ATL nas escolas 

públicas 

10 aos 14  Fase de mudança/ Necessidade de regras precisas e dinamismo  

10 aos 16   Skatepark  

12 aos 16  Necessidade de espaços de lazer e que mantenham os jovens ocupados 

(para evitar influências exteriores negativas) 

14 aos 17  Fase de “afirmação”/ Importância dos grupos de amigos e meios 

frequentados/ Falta de dinamismo 



Plano Estratégico para a Juventude do Concelho de Faro 

 105 

<16  Educação rigorosa que prepare para o mercado de trabalho / saúde para 

bom desempenho escolar/ Início da prática desportiva/ Consciencialização 

da cidadania  

14 aos 18  Prevenção de vícios (Álcool, tabaco, drogas) 

14 aos 20  Educação (saídas profissionais, valorização do jovem para ingressar mais 

tarde no mercado de trabalho) 

16 aos 18  Necessidade de espaços de lazer/ Falta de informações e apoios 

relativamente ao futuro profissional  

16 aos 25  Educação (ensino superior vs. cursos profissionais) / Acção Social 

(possibilitar o estudo aos mais desfavorecidos) 

18 aos 30  Emprego/ Habitação/ Ensino Superior  

17 aos 21  Fase de mudanças/ decisões/ Preocupação com vida futura 

17 aos 25  Segurança na baixa de Faro, emprego e habitação jovem 

21 aos 25  Procura de trabalho/ estabilidade económica 

25 aos 30  Emprego e empreendedorismo/ Habitação 

26 aos 30  Aquisição de bens imobiliários/ Preocupação com burocracias e bancos/ 

Constituição de família  

 Integração na comunidade  Transversal 

a todos os 

jovens 

Participação nas decisões do futuro dos jovens 

 
 
Este resultados foram apresentados e validados numa reunião do plenário do JuvFaro.  
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PARTE II- ANÁLISE INTERNA 

 

O Associativismo Juvenil no Concelho de Faro  

 

No seguimento da análise dos inquéritos, pode-se dizer que existe um baixo índice de 

asssociativismo no concelho de Faro. As razões mais apontadas para este facto, como já foi 

mencionado anteriormente, são a falta de tempo, o desconhecimento acerca da existência de 

associações e a falta de interesse. Tendo em conta as respostas dadas no que diz respeito às 

actividades de tempos livres, outro aspecto que poderá eventualmente contribuir para esta 

falta de participação da população jovem será a tendência para a adesão a consumos culturais 

domésticos, com uma retracção das práticas em espaço público. 

 

A definição exacta do número de associações juvenis existentes no concelho de Faro é difícil, 

quer pela disparidade de critérios que podem ser usados para se considerar determinada 

associação como juvenil, quer pelo deficiente conhecimento da actividade e até da existência 

de grupos mais ou menos informais que também constituem associações de jovens. 

No concelho de Faro registam-se pouco mais de duas dezenas de associações de jovens, e são 

poucas as que estão inscritas no RNAJ- Registo Nacional de Associações Juvenis: 

  

Associação Académica da Universidade do Algarve (RNAJ) 

A primeira Direcção-Geral da AAUAlg, liderada pelo estudante Augusto Costa, tomou posse 

em Janeiro de 1998. Desde então, a Associação Académica da Universidade do Algarve tem 

vindo a aumentar de ano para ano a sua estrutura, os seus espaços e os seus serviços, de forma 

a disponibilizar aos estudantes, bem como a toda a comunidade académica, as melhores 

condições possíveis de estudo e de trabalho. 

Também a sua influência e notoriedade têm vindo a crescer, tanto na Região do Algarve como 

a nível nacional, fruto do trabalho das várias direcções gerais que têm conduzido a AAUAlg, 

e de uma participação cada vez mais activa no movimento associativo nacional. 

 

Associação de Designers do Sul   

A Associação de Designers do Sul surge da união de vários jovens Designers que exercem a 

sua actividade, de Design, Artes e/ ou Ofícios, na região sul de Portugal. Têm por finalidade 

criar uma estrutura que assegure a realização de vários projectos, formações e eventos 

relacionadas com a profissão. 
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Associação de Escoteiros de Portugal (RNAJ)- Grupo 77 Faro/ Grupo 166 Montenegro  

Os Escoteiros de Portugal são uma associação educativa para jovens, sem fins lucrativos, de 

reconhecida utilidade pública. São os fundadores do Escotismo Português e a mais antiga 

organização juvenil portuguesa, representando em Portugal o escotismo aberto a todos - 

independente, interconfessional e multiétnico. 

Os Escoteiros de Portugal são a segunda maior organização juvenil portuguesa e contam com 

mais de 13 mil jovens em 135 unidades locais espalhadas por todo o Continente e Regiões 

Autónomas. Mais de 300 mil pessoas já foram escoteiras em Portugal. 

Os Escoteiros de Portugal são membros fundadores da Federação Escotista Portuguesa, que é 

composta pelas duas únicas associações escotistas nacionais reconhecidas internacionalmente 

e estão inseridos no maior movimento para jovens de todo o mundo, através da Organização 

Mundial do Movimento Escotista (WOSM), que congrega mais de 25 milhões de escoteiros, 

jovens e adultos, rapazes e raparigas, em 216 países e territórios. 

Enquadram-se nas suas actividades e no método de educação não formal que utiliza, a 

protecção e o contacto com a natureza, a educação ambiental, a intervenção social, a 

cooperação para o desenvolvimento, a promoção para o voluntariado social, a educação para a 

paz, a cultura, o desporto, a educação para a saúde e a formação de adultos. 

 

Associação de Estudantes da Escola Secundária João de Deus 

Associação de Estudantes da Escola Secundária Pinheiro e Rosa 

Associação de Estudantes da Escola Secundária Tomás Cabreira 

As Associações de Estudantes das Escolas Secundárias do Concelho promovem actividades 

de índole cultural e lúdica, para além de prestar esclarecimentos sobre assuntos pertinentes 

aos alunos da Escola. 

 

Associação Guias de Portugal- Comissariado Regional de Faro  (RNAJ) 

O Guidismo é um movimento para jovens raparigas, que se baseia no método criado por 

Baden-Powell e tem como principal objectivo “proporcionar às raparigas e jovens mulheres a 

oportunidade de desenvolverem plenamente o seu potencial como cidadãs universais 

responsáveis”. 

Esta é uma associação de utilidade pública, assente no voluntariado e que promove o 

Guidismo em Portugal de acordo com os valores da Associação Mundial das Guias 

(WAGGGS – World Association of Girl Guide and Girl Scouts). 

A AGP nasceu em 1931, e desde então, o espírito do Movimento estendeu-se por todo o país.  

O Guidismo promove o reconhecimento e a vivência de Valores. 
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AIESEC- Associação Internacional de Estudantes de Economia 

A AIESEC é uma plataforma internacional para jovens que os ajuda a descobrir e desenvolver 

o seu potencial, tendo por objectivo proporcionar ás pessoas a capacidade e o desejo/vontade 

de ter um impacto positivo na sociedade.  

É uma organização caracterizada por proporcionar inúmeras experiências e diferentes 

oportunidades através das quais cada indivíduo cria a sua própria experiência. 

 

ANJE Algarve- Associação Nacional de Jovens Empresários 

A ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários – é uma associação de direito privado 

e utilidade pública que tem por objecto a reunião dos jovens empresários portugueses, com 

vista à satisfação de interesses comuns e ao desenvolvimento das suas actividades 

profissionais, nomeadamente nos aspectos da formação e informação.  

 Criada em 1986, a ANJE é hoje considerada por lei como parceiro social com uma 

intervenção associativa de reconhecida utilidade na sociedade portuguesa. A sua acção 

contribuiu de forma significativa para uma mudança de factores que condicionavam o acesso 

dos jovens à actividade empresarial. Acumulou experiência através da sua intervenção no 

terreno, nomeadamente através da construção e desenvolvimento de instrumentos de apoio à 

criação e instalação de empresas e, no geral, de formação e informação empresarial a jovens. 

 A ANJE Algarve foi criada no dia 25 de Agosto de 1989, tendo como primeiro grande 

objectivo afirmar que nesta região também existiam jovens com potencial para criar empresas 

e contribuir para a economia no Algarve.  

 Este objectivo foi conseguido, pois imediatamente a seguir ao FAIJE, Fundo de Apoio aos 

Jovens Empresários, passou a abranger também os projectos deste distrito. 

A ANJE representa actualmente cerca de 4000 Associados dos vários sectores de actividade 

em todo o território nacional, com Sede no Porto e Núcleos Regionais nas 5 regiões 

administrativas do continente português e cerca de 300 associados na região. Encontra-se 

sedeada no Centro Empresarial de Faro, infra-estrutura que permite a incubação de 16 

empresas por períodos de 3 anos, e de 9 Salas de Formação e Reuniões, e que engloba um 

conjunto de serviços de apoio à actividade empresarial dos Jovens. 
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APFEUAlg – Associação de Pós-Graduados da Faculdade de Economia da Universidade 

do Algarve 

Fundada a 17 de Julho de 2009, é uma instituição privada, sem fins lucrativos, constituída por 

tempo indeterminado, que visa representar os alunos e ex-alunos de estudos pós-graduados da 

FEUAlg. 

É a partir de uma necessidade expressa pelos alunos que se organiza este projecto. Trata-se de 

uma iniciativa pioneira no Algarve que, apostando na diferenciação, na dinâmica, na 

qualidade e na inovação como Factores Estratégicos de Desenvolvimento, pretende defender 

particularmente os interesses dos seus sócios e da comunidade de pós-graduados em geral. 

Deseja assumir-se como uma poderosa e dinâmica rede de ligações a nível pessoal e 

profissional entre os seus membros, potenciando sinergias em diversas áreas. 

São objectivos da APFEUAlg, em estreita colaboração com a Universidade do Algarve: 

• Representar os alunos e ex-alunos de estudos pós-graduados da Faculdade de Economia da 

Universidades do Algarve e defender os seus interesses; 

• Promover contactos privilegiados entre os seus associados; 

• Contribuir para a formação cívica, cultural e científica dos seus associados; 

• Promover e estimular o estudo e a reflexão sobre as ciências económicas; 

• Fomentar as ligações com o meio empresarial e académico no sentido de facilitar uma 

melhor interligação profissional dos associados; 

• Organizar colóquios, conferências, congressos e cursos ou estágios de especialização e 

actualização. 

 

ARCA- Associação Recreativa e Cultural do Algarve  

Associação sem fins lucrativos que se assume como espaço de intervenção social e cívica, que 

procura potenciar o espírito crítico e a actuação criativa, na comunidade circundante. 

Tem como objectivos promover actividades culturais, desportivas, recreativas e sociais; 

desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus associados e demais entidades 

interessada na realização de iniciativas relativas à problemática da juventude e promover o 

estudo, a investigação e difusão de notícias relativas aos jovens cooperando com todas as 

entidades públicas e privadas, visando a integração social e o desenvolvimento de políticas 

adequadas à sua condição. 
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Clube de Judo de Faro (RNAJ) 

Associação juvenil que tem por objectivos desenvolver a cooperação e solidariedade entre os 

seus associados, na base da realização e solidariedade entre os seus associados, na base da 

realização de iniciativas relativas aos Desportos de Combate, Defesa Pessoal e Técnicas de 

Relaxação; promover a organização de treinos, estágios, seminários, demonstrações, 

actuações, exames e campeonatos, cooperando com as entidades públicas e privadas, visando 

a integração social e o desenvolvimento dos jovens integrados nesta associação. Promove 

ainda o intercâmbio e cooperação com associações e organismos nacionais e estrangeiros que 

prosseguem os mesmos objectivos. 

 

Corpo Nacional de Escutas (RNAJ)- Agrupamento 98 Faro / Agrupamento 1172 de S. 

Luís / Agrupamento 1201- Conceição de Faro  

O CNE – Escutismo Católico Português é uma Instituição reconhecida de Utilidade Pública 

pelo Governo, conforme publicação no Diário de República nº 177, III série , de 8 de Agosto 

de 1983. 

Trata-se de uma associação de juventude sem fins lucrativos, não-política e não-

governamental, destinada à formação integral de jovens, com base no método criado por 

Baden Powell e no voluntariado dos seus membros. 

O CNE está implementado em mais de 1000 agrupamentos locais em todos os concelhos do 

território continental e regiões autónomas dos Açores e da Madeira, dispondo de uma rede de 

animação e coordenação territorial apoiada em meia centena de estruturas de núcleo e 

regionais, tendo como executivo nacional a Junta Central, que assegura a gestão e a 

implementação das políticas gerais e sectoriais do CNE. 

 

ISU- Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária- Núcleo de Faro 

O ISU foi fundado em 1989 com o estatuto de Associação Juvenil de Âmbito Nacional. 

Actualmente está constituído como Organização Não Governamental para o Desenvolvimento 

(ONGD) e pertence, desde 1991, à Plataforma das ONGD’s portuguesas, onde desempenhou 

cargos de direcção desde 1997.  

 Dada a sua diversidade de áreas de actuação e, embora apenas reconhecida oficialmente 

como Associação Juvenil e ONGD, poder-se-á considerar a integração do ISU no movimento 

das Associações de Desenvolvimento Local (ADL’s) e das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS).  
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 Todo o leque de actuação do ISU desenvolve-se com base nos seguintes eixos de orientação: 

o Voluntariado, Cooperação, Educação para o Desenvolvimento e a Exclusão Social.  

 A actividade do ISU traduz-se, para além do desenvolvimento de diversos projectos de 

intervenção, numa sensibilização para questões relacionadas com o espírito de solidariedade e 

de cooperação mútua. Deste modo, aposta no voluntariado como forma de participação activa 

na sociedade, de cooperação mútua, de multiculturalidade, de tolerância e de abertura a 

desafios. É este o cunho subjacente às áreas de acção do ISU que constituem diferentes 

projectos com objectivos próprios. 

 Com a sede em Lisboa e com núcleos descentralizados na zona da Alta de Lisboa, Faro e 

Viseu, o ISU conta, para o desenvolvimento das suas actividades, com um conjunto de 

técnicos contratados, estagiários e voluntários. 

 

Juventude Socialista 

A “Juventude  Socialista”  é  uma  organização  política  de  jovens  que  pugna  pela  

implementação  do  socialismo  democrático,  visando  uma  sociedade  mais  livre,  justa  e  

solidária,  no  respeito  pelos  princípios  do  respeito  da  dignidade  da  pessoa  humana,  do  

pluralismo  de  expressão  e  da  democracia  interna  e  externa. 

 

Juventude Social  Democrata 

A “Juventude Social Democrata” é uma organização política de jovens activa, dinâmica, 

interveniente, que visa compreender os problemas e carências dos jovens. Defende a 

construção de uma sociedade mais justa e democrática, conhecendo por dentro e por fora o 

concelho e as problemáticas a ele associadas. 

 

Leo Clube de Faro 

Os “Leos” são jovens interessados e dinâmicos que procuram, em todo o mundo, 

desenvolver-se através do serviço à comunidade e do apoio aos que mais precisam. Os “Leos” 

organizam-se por clubes de acordo com a área geográfica, formando assim um movimento, o 

Leonismo, criado no âmbito da Associação Internacional de Lions Clubes. Actuam através do 

voluntariado sem fins lucrativos ou qualquer ligação política ou religiosa. 

O primeiro Clube surgiu nos Estados Unidos, em 1957, existindo hoje perto de 150 mil 

membros, espalhados por 138 países. 

Em Portugal, o primeiro “Leo Clube” foi criado em1977, em Leça da Palmeira, existindo hoje 

mais de trinta Clubes em Portugal Continental e Açores. 
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Sois de Bênção- Juventude Franciscana de Faro (RNAJ) 

Associação de jovens que vivem o seu baptismo mais radicalmente, na espiritualidade 

franciscana: atentos às necessidades dos outros, sempre dispostos a “dar a mão”, a transmitir 

carinho, afecto e amor. 

 

YEU- Youth for Exchange and Understanding 

A YEU é uma organização juvenil internacional não-governamental criada em 1986 e 

membro do Fórum Europeu da Juventude em Bruxelas. 

Pretende promover a tolerância e a sensibilização entre os diferentes países, culturas e 

tradições, bem como um maior nível de A sua principal finalidade é promover a compreensão, 

a paz e a cooperação entre os jovens do mundo, num espírito de respeito pelos direitos 

humanos. 
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PARTE III- ANÁLISE SWOT 

 

Criada por Kenneth Andrews e Roland Christensen, dois professores da Harvard Business 

School, e posteriormente aplicada por numerosos académicos, a análise SWOT estuda a 

competitividade de uma organização segundo quatro variáveis: 

• Strengths (pontos fortes); 

• Weaknesses (pontos fracos); 

• Opportunities (oportunidades); 

• Threats (ameaças). 

 

               Ambiente Externo 

 Oportunidades Ameaças 

DESENVOLVER CRESCER 

P
on

to
s 

F
or

te
s • Mercado; 

• Serviços; 

• Financeiro; 

• Capacidades; 

• Diversificação. 

• Estabilidade; 

• Nicho; 

• Especialização. 

OPTIMIZAR LIBERTAR 

A
m

bi
en

te
 I

nt
er

no
 

P
on

to
s 

F
ra

co
s • Inovação; 

• Parceria; 

• Expansão. 

 

 

• Redução de custos; 

• Desinvestimento. 

Figura 3 – Matriz SWOT 

 

Apresentam-se, de seguida, os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e ameaças do 

Concelho de Faro:  

 

1. Pontos Fortes e Pontos fracos 

 

Pontos Fortes 

• Existência do JuvFaro, motivado a desenvolver trabalho; 

• Existência de vontade política para mudar o actual rumo da juventude concelhia; 

• Bom ambiente relacional entre as partes interessadas; 

• Boa oferta cultural (cinema, teatro e música) e desportiva; 

• Existência da Universidade do Algarve enquanto pólo de desenvolvimento; 
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• Ser capital de distrito; 

• Qualidade de vida (sentimento de bem-estar físico, mental, psicológico e emocional 

no espaço em que nos encontramos); 

• Proximidade do espaço natural (freguesias locais); 

• Amenidade do clima; 

• Destino turístico e de lazer com destacada projecção nacional e /ou externa; 

• Boa rede escolar (ensino básico, ensino secundário e universitário); 

• Boa rede de transportes inter-urbana. 

 

Pontos Fracos 

• Falta de um centro jovem dotado de equipamentos de intervenção; 

• Falta de uma equipa alargada para trabalhar a juventude; 

• Escassa participação dos jovens; 

• Divulgação deficiente dos programas/actividades; 

• Inexistência de tecido associativo; 

• Falta de articulação dos programas/actividades; 

• Situação económico-financeira da Câmara Municipal de Faro; 

• Desmotivação da população jovem em participar em programas/actividades dirigidas a 

estes; 

• Falta de produção cultural (vertente artística); 

• Falta de instalações para produção de actividades culturais; 

• Falta de espaços verdes, públicos e multi-actividades; 

• Más acessibilidades rodoviárias (trânsito); 

• Falta de ligação afectiva da população com a cidade; 

• Insuficiente dinamismo empresarial na apresentação de candidaturas de projectos aos 

sistema de incentivo; 

• Reduzida formação para apoio à criação e desenvolvimento de empresas; 

• Falta de locais de diversão; 

• Falta de vias cicláveis; 

• Falta de informação sobre ofertas de emprego, formação, apoio ao empreendedorismo; 

• Fraca participação ao nível do voluntariado; 

• Violência escolar; 

• Falta de segurança pública 

• Quebra do aproveitamento escolar no ensino secundário 
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2. Oportunidades e Ameaças 

 

Oportunidades 

• Equipamentos desportivos com capacidade para receber eventos internacionais; 

• Proximidade do mar e da Ria Formosa (praia de Faro e ilhas)/ elevada extensão de 

áreas protegidas e de grande biodiversidade; 

• Existência de entidades de Investigação & Desenvolvimento; 

• Potencial de integração de novos alunos da UAlg; 

• Aeroporto de Faro; 

• Localização num destino turístico de eleição; 

• Quadros de apoio à juventude (financeiros e logísticos); 

• Globalização (comunicação à escala global); 

• Interculturalidade; 

• Centro histórico com potencialidades para a diversificação das actividades turísticas; 

• Universidade com elevada diversidade em matéria de oferta de domínio de ensino. 

 

Ameaças 

• Conjuntura económica desfavorável; 

• Desemprego jovem (essencialmente qualificado); 

• Custos da habitação; taxas de juro elevadas; dificuldade de acesso ao crédito; 

• Inexistência de produção/ indústria; 

• Inércia/ desmotivação instalada entre os jovens; 

• Dinâmica demográfica com traços preocupantes de envelhecimento; 

• Aumento de focos de poluição associados à concentração urbana; 

• Aumento da insegurança e criminalidade; 

• Empobrecimento das famílias; 

• Xenofobia e racismo. 
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3. Cruzamento de Informações- Orientações Estratégicas 

 

Como se verifica na figura representativa da matriz SWOT, o cruzamento de todos os 

factores é crucial, assim com as características que essas informações (cruzadas) poderão 

comportar. Desse cruzamento compreendem-se quatro níveis de actuação: 

• Desenvolver – O cruzamento entre estes quadrantes de análise prevê uma moldura 

onde a empresa pode desenvolver melhor suas vantagens competitivas, “casando” 

Oportunidades e Forças; 

• Crescer – No caso do cruzamento entre Oportunidades e Fraquezas, pode-se 

estabelecer as bases para modificações no ambiente interno, de modo a poder 

aproveitar melhor as Oportunidades; 

• Optimizar – O cruzamento entre Ameaças e Forças, pode representar a possibilidade 

de se investir na modificação do Ambiente, de modo a torná-lo favorável à 

organização (não é tarefa fácil de ser conseguida); 

• Libertar – Se no cruzamento entre Ameaças e Fraquezas estiverem situações de alta 

relevância para a organização, provavelmente trata-se de ocasião para modificações 

profundas, incluindo sua manutenção no próprio negócio. 

 

Apresentam-se, seguidamente, as orientações estratégicas resultantes dos referidos 

cruzamentos: 

 

3.1. Libertar 

• Utilizar uma instalação municipal (disponível) /desenvolver parceria com IPJ, I.P. 

para Centro Jovem; 

• Equipa alargada (participação de vários agentes) 

• Integração de jovens desempregados em grupos/associações juvenis (formação); 

• Oportunidades para empreendedorismo jovem (actividades económicas, sociais, …); 

• Informar/formar os jovens sobre dinâmicas juvenis (criação de associações, levar à 

participação…); 

• Utilizar redes sociais para divulgação; 

• Criar canais (predefinidos) para divulgar informação; 

• Criação de Site; 

• Aumentar capacidade de resposta às necessidades de participação (dar resposta em 

tempo útil para não promover a desmotivação); 
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• Procurar fontes de financiamento/logístico/recursos espaciais externo; 

• Promover cultura de utilização dos espaços existentes para realização de multi-

actividades; 

• Transportes a custo zero (vias cicláveis); 

• Parcerias entre as diferentes instituições (grupo de interesse); 

• Apoio à Habitação; 

• Apoio às Instituições ao nível dos Recursos Humanos; 

 

3.2. Optimizar 

• Manter o funcionamento do JuvFaro; 

• Dar seguimento à vontade politica para desenvolver a área da juventude; 

• Criar objectivos comuns/ fortalecer laços através da definição de objectivos comuns; 

• Manter oferta cultural; 

• Sinergias entre UAlg e cidade; 

• Aproveitar a imagem de capital de distrito e os serviços prestados; 

• Desordenamento do território (espaços verdes); 

• Fomentar troca de experiências intergeracionais (entre a população sénior das 

freguesias rurais com a população jovem da cidade); 

• Fomentar troca de experiências entre os jovens rurais e jovens citadinos; 

• Integrar os eventos/actividades dos jovens nos calendários/operadores turísticos; 

• Combater a tendência para o insucesso escolar no Secundário. 

 

3.3.Crescer 

• Parceria com o tecido escolar (instalações e programas de actividades, recursos); 

• Fomentar parceria entre o centro jovem/ Potenciar os grupos de apoio ao 

jovem/alargar o seu âmbito de actuação; 

• Realizar eventos desportivos (inter-escolas/inter-regiões/internacionais); 

• Interligar o centro jovem e as diversas estruturas escolares (ensino básico, secundários 

e universitário), grupos de apoio ao jovem, etc.; 

• Consciencialização ecológica/redescoberta da natureza; 

• Fomentar a interculturalidade/espaço comum/abertura do aeroporto/ globalização/ 

consciência europeia (euro-mediterrânica) 

• Alargar - Troca de experiências no ensino (PALOP, ISU, básico e secundário); 
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• Criação de uma rede de segurança escolar; 

• Informar sobre o mercado de trabalho; 

• Informar sobre o acesso à habitação; 

• Apoio ao voluntariado; 

• Intensificar as acções no âmbito do Conselho Municipal de Juventude. 

 

 

3.4. Desenvolver 

• Criar pontes entre a  educação formal e a não formal; 

• Criar forte parceria entre os vários intervenientes do Juvfaro; 

• Oferta cultural e desportiva/ aproveitamento de equipamentos desportivos voltados 

para a natureza; 

• Conhecermo-nos a nós próximos (descobrir o concelho – natureza);              

• Potenciar o parque natural e cidade velha; 

• Fomentar parcerias diversas (entidades de Investigação & Desenvolvimento, 

Autarquias, Associações, entre outras); 

• Condições turísticas; 

• Desenvolver melhores condições de transportes 

• Comunicar à escala global 
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PARTE IV- OPÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

1. Eixos Estratégicos 

1.1. Cidadania e Participação Juvenil 

1.2. Emprego, Empreendedorismo e Formação 

1.3. Desporto, Cultura e Lazer 

1.4. Desenvolvimento Urbano e Ambiental 

 

2. Objectivos Estratégicos 

 

Em função dos eixos estratégicos delineados para os próximos anos será necessário cumprir 

os seguintes objectivos: 

 

1.CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO JUVENIL 

- Incentivo e promoção da participação juvenil na comunidade, contribuindo para o 

desenvolvimento local e regional. 

 

Objectivos Estratégicos 

OE1- Promover a participação juvenil e a informação sobre dinâmicas juvenis. 

- Pretende-se através deste objectivo melhorar os sistemas de comunicação e difusão das 

actividades das associações juvenis do concelho, projectá-las na sociedade, e dar 

visibilidade/apoiar os projectos dos jovens, bem como dinamizar a formação associativa dos 

jovens e fomentar a criação de novas associações juvenis e a participação. 

 

OE2- Criar canais para divulgação de informação diversa sobre actividades do 

concelho. 

- Pretende-se tornar acessível a todos os jovens a informação sobre iniciativas culturais,  

desportivas, entre  outras, e de forma apelativa, privilegiando os meios digitais. 

 

OE3- Fomentar parcerias entre as diversas instituições. 

- Pretende-se dinamizar o trabalho em parceria e promover oportunidades entre diversas 

entidades, como IPJ, IEFP, FDTI, Autarquias, Associações, Investigação & Desenvolvimento, 

entre outras. 
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OE4- Manter o funcionamento do JUVFARO- Conselho Municipal de Juventude. 

- Continuar a recorrer a esta estrutura de apoio e espaço de debate, com o objectivo de melhor 

conhecer as aspirações e necessidades dos jovens do concelho e melhorar a sua qualidade de 

vida. 

- Intensificar as acções no âmbito do Conselho Municipal de Juventude. 

 

OE5- Fomentar troca de experiências intergeracionais no meio rural e urbano. 

Promover o diálogo entre a população sénior e a população mais jovem das freguesias rurais e 

da cidade, numa perspectiva de partilha de conhecimentos e dinamização de projectos e 

acções lúdicas, culturais e de convívio entre estas duas faixas etárias. 

 

OE6- Fomentar a Interculturalidade. 

- Consciencializar os jovens para a diversidade de etnias e culturas e dinamizar o intercâmbio 

cultural e a promoção da cooperação com jovens de outros países. 

 

OE7- Fomentar e apoiar o Voluntariado. 

- Promover as melhores condições às estruturas e redes de apoio social e comunitário. 

- Fomentar a participação dos jovens em acções e projectos de diversa índole. 

- Contribuir para a formação cultural e social dos voluntários. 

 

 

2.EMPREGO, EMPREENDEDORISMO E FORMAÇÃO 

- Promover a formação e a transição para a vida activa. 

- Criar novas respostas sociais de combate ao desemprego. 

 

Objectivos Estratégicos 

OE1- Criar oportunidades para empreendedorismo jovem. 

Pretende-se consciencializar, desde cedo, o jovem aluno para a importância do espírito 

empreendedor ao longo da vida: 

- Criar oportunidades na escola, para o jovem aprender, pensar e agir de forma 

empreendedora, criativa e inovadora e promover o interesse e participação dos jovens no 

desenvolvimento do tecido empresarial e social. 
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- Promover a criação/ consolidação de micro, pequenas e médias empresas- divulgação de 

medidas e ferramentas de incentivo e apoio/ promoção de parcerias com o associativismo 

empresarial. 

 

OE2- Combater a quebra do aproveitamento escolar no Ensino Secundário. 

- Fomentar parcerias com o tecido escolar do concelho com o intuito de motivar os jovens, 

através do estabelecimento de pontes entre a educação formal e a educação não formal. 

 

OE3- Promover o acesso ao mercado de trabalho. 

- Informar os jovens sobre oportunidades de emprego/ recolha e divulgação de ofertas de 

emprego/ informação, orientação e encaminhamento profissional dos jovens (ensiná-los a 

procurar activamente emprego). 

- Melhorar a qualidade e equidade de oportunidades de acesso à formação e ao emprego, 

através da articulação com o Centro Regional de Emprego, Associações, Autarquias, 

Empresas e outras instituições. 

 

3.DESPORTO, CULTURA E LAZER 

- Diversificar a oferta cultural e desportiva do concelho. 

- Alargar o complexo de actividades em torno do lazer. 

 

Objectivos Estratégicos 

OE1- Fomentar parcerias com instituições públicas, particulares e cooperativas para o 

desenvolvimento de acções de interesse, de carácter cultural, desportivo e recreativo. 

- Ligação com o tecido escolar para promoção de actividades direccionadas aos jovens do 

concelho, de carácter lúdico, que despertem e incentivem o gosto pelas várias expressões 

artísticas (música, artes plásticas, dança, teatro, cinema e audiovisuais). 

- Reforçar relações com agentes culturais, desportivos e recreativos do concelho/ Promover 

parcerias com as diversas entidades/associações/empresas para realização de eventos 

diversificados, adequados às várias idades e capazes de atrair novos públicos. 

- Estabelecer parcerias com as freguesias rurais para dinamização de actividades fora da 

cidade. 
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OE2- Utilizar as novas tecnologias de informação para acesso à cultura, desporto e 

lazer. 

- Criar canais para divulgação de actividades dirigidas aos jovens sobre todas as iniciativas do 

concelho, através de vários meios de comunicação, privilegiando os meios digitais. 

 

OE3- Promover a utilização generalizada dos espaços culturais, desportivos e 

recreativos do concelho. 

- Estabelecer parcerias com agentes/promotores para facilitar acesso aos eventos. 

 

4.DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL  

- Desenvolver e aproveitar equipamentos e infra-estruturas concelhias de modo a ir ao 

encontro das necessidades dos jovens. 

- Qualificar o território e o ambiente. 

 

Objectivos Estratégicos 

OE1- Promover uma cultura de utilização dos espaços existentes para a realização de 

multi-actividades. 

- Fomentar a utilização de equipamentos desportivos voltados para a natureza. 

- Valorizar espaços abertos com potencialidade para acolhimento de eventos (Baixa de Faro, 

Centro Histórico, Parque Natural da Ria Formosa, Praia de Faro…). 

- Dinamizar infra-estruturas sociais, culturais e desportivas. 

 

OE2- Criação de um Espaço Jovem/ Gabinete de Apoio ao Jovem. 

- Proporcionar aos jovens um espaço de lazer capaz de desenvolver nos jovens competências 

sociais e pessoais e prevenir/evitar comportamentos de risco. 

- Garantir um espaço de animação e ocupação saudável dos tempos livres, onde os jovens 

podem optar por desenvolver diversas actividades enquanto os pais estão ausentes nas tarefas 

profissionais. 

 

OE3- Procurar fontes de financiamento e apoio logístico. 

- Promover o mecenato. 

- Promover candidaturas a financiamentos europeus. 
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OE4- Impulsionar a conservação e valorização do património natural, promovendo a 

consciencialização ecológica. 

- Desenvolver actividades inovadoras baseadas nas características ambientais das áreas de 

baixa densidade, sensibilizando os jovens para as questões ambientais. 

- Potenciar a utilização de transportes a custo zero- vias cicláveis 

- Potenciar a criação de espaços verdes e valorizar os já existentes. 

 

OE5- Rentabilizar a gestão de infra-estruturas urbanas. 

- Dinamizar e valorizar espaços e infra-estruturas do Concelho com potencialidade para 

acolhimento de actividades e espectáculos.  

- Desenvolver melhores condições da rede de transportes. 

 

OE6- Criar oportunidades de acesso à habitação. 

- Informar os jovens acerca do mercado imobiliário. 

- Fomentar parcerias com entidades responsáveis para melhorar o acesso à habitação. 

- Agilizar e desburocratizar o programa de incentivo ao arrendamento jovem. 

 

OE7- Criação de uma rede de segurança escolar 

- Intensificar o nível de relacionamento e colaboração com as forças de segurança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O Plano Estratégico para a Juventude do concelho de Faro, tal como todos os planos 

estratégicos do novo paradigma da gestão, terá que corresponder a um instrumento de 

trabalho dinâmico e ajustável, sensível às variações conjunturais. As necessidades dos jovens 

no futuro serão certamente diferentes das que foram identificadas actualmente. A introdução 

de ajustamentos tornar-se-á fundamental para que este continue a ser um documento útil. 

Considera-se este projecto ambicioso, tendo implicações ao nível de recursos económicos, 

logísticos e humanos. Deverá haver, para a prossecução dos objectivos estabelecidos, uma 

constante preocupação na diversificação de fontes de financiamento, que passa, desde, logo, 

pelas parcerias com diversas entidades do Concelho, quer do sector privado, quer das próprias 

associações juvenis já existentes no concelho de Faro. 

 

O inquérito aplicado aos jovens do concelho de Faro permitiu um melhor conhecimento 

acerca das suas práticas culturais, desportivas e recreativas, bem como do seu grau de 

participação na sociedade, problemas e necessidades sentidas. Tendo em conta estes 

resultados, foi possível identificar áreas essenciais de intervenção: o eixo “Cidadania e 

Participação Juvenil”, como forma de promoção do associativismo, pouco representativo no 

concelho de Faro, e da participação dos jovens na sociedade; o eixo “Emprego, 

Empreendedorismo e Formação”, tendo em conta um dos principais problemas sentidos 

pelos jovens, o desemprego, e a necessidade de promover a formação e a transição para a vida 

activa; o eixo “Desporto, Cultura e Lazer”, uma vez que os resultados mostram claramente 

que os jovens identificam como problema a falta de actividades de ocupação de tempos livres, 

a falta de oferta cultural e desportiva e o eixo “Desenvolvimento Urbano e Ambiental”, 

directamente relacionado com os problemas sentidos ao nível das infra-estruturas e recursos 

disponíveis. Saliente-se ainda que a democratização da informação será um objectivo 

fundamental e inerente a todos os eixos estratégicos e que estes, por sua vez, são transversais 

a todas as faixas etárias consideradas neste estudo. 

 
 
O presente trabalho é um documento orientador, em que são definidos objectivos estratégicos, 

intenções mais “amplas” relacionadas com o respectivo eixo, em função da análise SWOT 

realizada, dos resultados obtidos através da aplicação do inquérito aos jovens do município e 

dos contributos dos membros do Conselho Municipal de Juventude, relativamente às áreas 
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consideradas prioritárias. Trata-se de um instrumento de gestão orientador para a produção de 

decisões e futuras acções que permitirão alcançar os objectivos do plano. A fase da definição 

destas acções e da sua operacionalização/ calendarização serão definidas posteriormente, com 

grupos e comissões específicas de trabalho. As actividades deverão ser determinadas de 

acordo com as necessidades sentidas em cada uma das três faixas etárias. 
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FAIXA 10-14 ANOS 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


