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Proposta de Regulamento Interno  

de Funcionamento do Fórum Municipal  

da Juventude de São Brás de Alportel 

 

PREÂMBULO 

 

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, 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, a 10 de março de 2015 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. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º  

Objeto 

O presente Regulamento estabelece a criação e as normas de funcionamento do Fórum Municipal da 

Juventude de São Brás de Alportel, adiante designado por Fórum, como um espaço de discussão e 

reflexão, aberto à participação dos jovens do concelho. 

Artigo 2.º 

Definição 

1. O Fórum Municipal da Juventude de São Brás de Alportel é um órgão de participação cívica, de 

natureza informativa e consultiva da Câmara de São Brás de Alportel. 

2. Trata-se de uma nova estrutura congregadora e geradora de dinâmicas na área de intervenção da 

juventude.  

3. Constitui-se como um espaço de divulgação de informação, partilha de opiniões, conhecimento e 

experiências, bem como de articulação e racionalização de recursos, entre as diversas associações e 

grupos de jovens, formal ou informalmente constituidos.  

Artigo 3.º 

Objetivos 

São objetivos do Fórum Municipal de São Brás de Alportel: 

1) Promover uma ligação priveligiada entre a Câmara Municipal de São Brás de Alportel e as 

associações e grupos de jovens, formal ou informalmente constituídos do Concelho; 

2) Proporcionar ao município uma visão aproximada da realidade juvenil do concelho de modo a 

promover a definição de políticas municipais da juventude de um modo participado pelos jovens; 

3) Incentivar e apoiar a formação de associações de jovens, formais e informais, estimulando o 

espírito de parceria e partilha; 

4) Divulgar informação de relevante interesse para os jovens; 

5) Direcionar a massa associativa juvenil para a angariação de fundos em programas municipais, 

regionais, nacionais ou comunitários, mediante a promoção de constituição de parcerias pontuais ou 

regulares; 
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6) Incentivar e apoiar os jovens empreendedores na criação do seu emprego ou empresa e 

desenvolvimento da sua ideia inovadora.  

Artigo 4.º 

Competências 

São competências do Fórum Municipal da Juventude de São Brás de Alportel: 

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

vertentes; 

2) Emitir parecer sobre novos projetos a desenvolver pelo município na área da juventude; 

3) 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; 

4) Elaborar e apresentar propostas de investimento na área da juventude, para o Orçamento 

Municipal, no âmbito do processo de Orçamento Participativo; 

5) Informar a Câmara Municipal de São Brás de Alportel dos problemas dos jovens do Concelho que 

requeiram apoios ou iniciativas camarárias e sejam da competência municipal; 

6) Colaborar na organização dos Prémios da Juventude; 

7) Partilhar informação relevante, de modo a poder ser divulgada junto da população jovem 

residente no município, referente a iniciativas e atividades de iniciativa da Câmara Municipal e 

demais entidades participantes; 

8) Propor atualizações e/ou alterações ao presente Regulamento.  

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO  

Artigo 5.º 

Composição 

1) Podem fazer parte do Fórum Municipal da Juventude de São Brás de Alportel, mediante 

designação de 1 ou 2 representantes com idades compreendidas entre 15 e 35 anos inclusive, todas 

as organizações juvenis, formais ou informais, que tenham a sua sede no concelho de São Brás de 

Alportel e desenvolvam atividades organizadas por jovens e ou para jovens; 

2) Podem igualmente fazer parte do Fórum mediante designação de 1 representante as organizações 

juvenis, formais ou informais, que tenham a sua sede fora do concelho, mas desenvolvam atividades 

no concelho de São Brás de Alportel, por jovens e ou para jovens; 
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3) Integra o Fórum um representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária José Belchior 

Viegas; 

4) Integra ainda o Fórum um representante do Instituto Português do Desporto e da Juventude da 

Delegação Regional de Faro. 

5) Podem integrar o Fórum jovens não integrados em associações ou grupos informais, com idades 

compreendidas entre os 15 e os 35 anos se desenvolverem atividades ou apresentarem reconhecido 

empenho na defesa dos interesses dos jovens do Concelho; 

6) A Câmara Municipal integra o Fórum através da presença do Presidente da Câmara Municipal e/ou 

Vereador da Juventude e por técnicos da Câmara Municipal, por indicações da Vereação, sendo ainda 

possível à Câmara Municipal solicitar a presença de outros eleitos autárquicos dos órgãos do 

município, preferencialmente jovens, de acordo com a ordem de trabalhos; 

7) A Junta de Freguesia de São Brás de Alportel integra o Fórum através da presença do Presidente da 

Junta de Freguesia, que pode solicitar a presença de jovens eleitos locais dos órgãos autárquicos da 

freguesia. 

Artigo 6.º 

Mandato 

1. Os membros do Fórum são designados por um período de 2 anos, renovável. 

2. Decorrido o período do mandato, será solicitada informação referente a nova indicação de 

representantes ou continuidade dos mesmos. 

CAPÍTULO II 

DO FUNCIONAMENTO 

Artigo 7.º 

Funcionamento 

1.O funcionamento do Fórum é assegurado pelo Pelouro da Juventude da Câmara Municipal, que 

designará técnicos do município para constituir o Secretariado do Fórum. 

2. O funcionamento do Fórum toma forma sob a realização de Sessões Plenárias. 
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Artigo 8.º 

Secretariado 

1. Conforme exposto no artigo anterior, o Fórum Municipal da Juventude de São Brás de Alportel 

possui um Secretariado constituído por técnicos da Câmara Municipal, cuja responsabilidade é a de 

convocar as sessões plenárias assim como a difusão da informação resultante das mesmas; 

2. Cabe ao Secretariado propor a ordem de trabalhos de cada sessão plenária de acordo com os 

objetivos e propostas recebidas com uma antecedência de 10 dias relativamente à data da sessão, 

sendo que as propostas para a inclusão na ordem de trabalhos, recebidas fora de prazo, serão 

colocadas à aprovação do Fórum no início de cada sessão; 

3. Cabe igualmente ao secretariado convocar os membros do Fórum para as Sessões Plenárias 

ordinárias com 6 dias úteis de antecedência, através de correio eletrónico ou outro meio quando 

indicado pelo respetivo membro; ou com 3 dias úteis de antecedência, pelos mesmos meios, em caso 

de sessões extraordinárias. 

Artigo 9.º 

Sessões Plenárias 

1. O Fórum Municipal da Juventude de São Brás de Alportel funciona mediante a realização de 

sessões plenárias que se realizam no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Brás de Alportel; 

2. A Mesa das Sessões Plenárias deve ser composta por três elementos: o Presidente da Câmara 

Municipal e/ou Vereador com Pelouro da Juventude, um elemento do Secretariado e um elemento 

representante de uma organização juvenil, escolhido de forma rotativa, por sessão.  

3. O Fórum reúne semestralmente, e extraordinariamente, sempre que solicitado pela Câmara 

Municipal ou desde que a maioria dos elementos presentes em reunião ordinária o decidam; 

4. Pese embora as especificidades de cada sessão plenária, transpostas para a sua ordem de 

trabalhos, as sessões contarão sempre com os seguintes pontos: 

a) Ponto de situação dos projetos do município na área da juventude; 

b) Partilha de informação relevante para os jovens; 

c) Apresentação de propostas para deliberação, por parte de quais dos membros; 

d) Momento de mostra de projetos de empreendedorismo jovem 

5. Cada intervenção não deverá exceder os 10 minutos, de modo a tornar as sessões céleres e 

permitir a participação de todos; 
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6. De cada sessão plenária deve resultar um documento síntese elaborado pelo secretariado da mesa 

da sessão onde deverá explicitar exatamente o seu resultado; 

Artigo 10.º 

Votação 

1. As opiniões ou tomadas de posição do Fórum Municipal da Juventude são sujeitas a votação por 

maioria simples; 

2. Cada membro terá direito a um voto, sendo que os representantes da Câmara Municipal e o 

Presidente da Junta de Freguesia não terão direito de voto. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 11.º 

Dúvidas e Omissões 

Todas as dúvidas ou omissões na interpretação e aplicação do presente Regulamento serão 

resolvidos em primeira instância em sessão plenária do Fórum e, quando necessário, pelos órgãos 

competentes, nos termos da Lei das competências das autarquias locais. 

Artigo 12.º 

Entrada em Vigor 

O presente Regulamento entra em vigor após a sua aprovação pelos Órgãos Municipais.  

 

 

 

São Brás de Alportel, 23 de março de 2015 


