
 

FÓRUM MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

É dos jovens o futuro e são as novas gerações dos dias de Hoje as construtoras da sociedade que 

teremos e seremos nos dias de Amanhã. É com este pressuposto que o Município de São Brás de 

Alportel considera fundamental incrementar a participação ativa dos jovens são-brasenses, no 

processo de construção de uma comunidade que se pretende mais inclusiva, mais solidária e 

mais feliz.  

Para que a política autárquica na área da juventude se revele eficaz é naturalmente essencial 

conhecer quais os reais anseios e aspirações dos jovens, as suas prioridades e os seus interesses, o 

que só é possível se ouvirmos atentamente a sua voz. Se ao invés de traçar uma política da 

Juventude para os jovens, o município for capaz de construir uma política da Juventude, com os 

seus jovens. 

Esta necessidade torna-se ainda mais premente no difícil contexto atual, em que os jovens 

enfrentam tão duros desafios, olhando o futuro sem esperança, crescendo sob a ameaça do 

desemprego e lutando contra as crescentes dificuldades no acesso à formação e à construção de 

uma carreira; e num tempo em que os números da depressão e do suicídio jovem tomam valores 

assustadores, escondendo amargas histórias de vida. 

Atenta a esta realidade, tendo por base um conhecimento profundo, que resulta de um trabalho 

desenvolvido no município, tendo por base relações de proximidade e parceria com as diversas 

entidades e estruturas locais, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel entende ser necessário 

criar um novo espaço comum de diálogo e reflexão que aproxime a autarquia e a juventude do 

concelho, fomentando definição e desenvolvimento de novas políticas municipais de juventude. 

É com este objetivo que a Câmara Municipal aprovou, em sua reunião de 10 de março, a criação 

do FÓRUM MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL, com o objetivo de incentivar 

a população juvenil são-brasense, formal ou informalmente organizada, a participar ativamente 

neste processo com vista à elaboração e concretização de políticas municipais de juventude, 

adequadas à realidade e necessidades dos jovens.  

Pretende-se a criação de um órgão de natureza informativa e consultiva da Câmara de São 

Brás de Alportel, que se constitua como um espaço de divulgação, troca de experiências, de 

articulação e racionalização de recursos, entre as diversas associações e grupos de jovens, 

formal ou informalmente constituídos. 

Pese embora se inspire nos fundamentos dos Conselhos Municipais da Juventude, pretende-se 

que o Fórum Municipal da Juventude seja uma estrutura menos formal, de portas abertas a 

todos os jovens, verdadeiramente congregadora e geradora de dinâmicas na área de 

intervenção da juventude. 

 



 

Composição: 

Deverão integrar Fórum Municipal da Juventude de São Brás de Alportel todas as organizações 

juvenis, formais ou informais, que tenham a sua sede e desenvolvam atividade no Concelho de 

São Brás de Alportel; e ou desenvolvam atividades organizadas por jovens e para jovens, bem 

como jovens não integrados em grupos ou associações, movidos pela defesa dos interesses e 

objetivos juvenis do Concelho; bem como um representante do Instituto Português do 

Desporto e da Juventude, podendo ser solicitada a presença de representantes de outras 

entidades locais ou regionais de acordo com a ordem de trabalhos; e, ainda, o Presidente da 

Câmara Municipal e/ou Vereador com responsabilidade na área da juventude, e técnicos da 

Câmara Municipal, podendo ser solicitada a presença de outros eleitos da autarquia e outas 

entidades, de acordo com a ordem de trabalhos. 

 

Objetivos: 

O Fórum Municipal da Juventude deverá ter por objetivos: 

a) Valorizar os jovens, enquanto ativo do território, valioso potencial de desenvolvimento 

da comunidade e do concelho; 

b) Promover uma ligação privilegiada entre a Câmara Municipal e as associações e grupos 

de jovens, formal ou informalmente constituídos do concelho; 

c) Proporcionar uma visão mais aproximada da realidade juvenil do concelho de modo a 

promover a definição de políticas municipais da juventude de um modo participado 

pelos jovens do concelho; 

d) Incentivar a apoiar a formação de associações de jovens, formais e informais, bem 

como direcionar a massa associativa juvenil para a angariação de fundos, a inserção de 

programas municipais, regionais, nacionais, ou comunitários e constituição de 

parcerias pontuais ou regulares; 

e) Incentivar, apoiar e valorizar os jovens empreendedores na criação do seu emprego ou 

empresa e desenvolvimento da sua ideia inovadora 

Competências: 

Deverá competir ao Fórum Municipal da Juventude: 

a) Promover o debate sobre a política municipal no que se refere à juventude em todas 

as suas vertentes; 

b) Elaborar e apresentar propostas de atividades, projetos ou programas que contribuam 

para o Plano Anual de atividades da Câmara Municipal de São Brás de Alportel; 



 

c) Informar a Câmara Municipal de São Brás de Alportel das necessidades e problemas 

dos jovens do Concelho que requeiram apoios ou iniciativas camarárias e sejam da 

competência municipal; 

d) Elaborar propostas para o Orçamento Municipal no que respeita às políticas 

municipais da juventude; 

e) Contribuir para a organização dos Prémios da Juventude; 

f) Divulgar junto da população jovem residente no município informação útil relativa a 

programas, atividades e iniciativas; 

Funcionamento: 

O funcionamento do Fórum será assegurado com recurso a um secretariado da 

responsabilidade do Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de São Brás de Alportel.  

A sua atividade será desenvolvida mediante a realização de sessões plenárias, funcionando de 

modo semestral, e extraordinariamente sempre que se entenda necessário. 

 

 

A regulação do funcionamento do Fórum Municipal da juventude terá por base uma proposta 

de regulamento interno que será discutida e aprovada em sede de reunião preparatória deste 

órgão, prevista para dia 23 de março, sendo a mesma posteriormente alvo de análise e 

aprovação em reunião de Câmara Municipal. 

 

 


