
 

 
 

 

 
 

Plataforma on-line do Algarve 2020 Jovem pretende recolher as 
propostas da juventude e apresentá-las às listas candidatas às eleições 
legislativas 2015. 
 
 
Hoje, dia 10 de Junho Dia de Portugal, serve de inspiração para o lançamento oficial da Agenda 
Algarve Jovem’ legislativas que pretende recolher a opinião da juventude da região e criar uma 
Agenda de propostas que possam ser apresentadas e debatidas com as listas candidatas às 
próximas eleições legislativas em Portugal.  
 
Cada vez mais se mostra urgente recuperar a participação política da juventude e mobilizar a 
população para a sua responsabilidade sobre a construção de um futuro onde a sociedade civil 
possa reconhecer a garantia dos seus interesses e a resposta aos seus desafios e dificuldades. 
Numa altura de grande descrédito pela atual situação política, económica e social do nosso país 
torna-se fundamental criar mecanismo que permitam que os cidadãos e cidadãs possam 
exprimir as suas propostas e ideias e criar espaços onde estas possam ser debatidas 
publicamente com a nossa classe política.  
 
A Agenda Algarve Jovem’ legislativas encontra-se on-line em http://www.euparticipo.org/ do 
dia 10 de Junho até ao 31 de Julho e pretende motivar a juventude dos 15 aos 30 anos de idade 
da região do Algarve a criar propostas e/ou votar e comentar as propostas já existentes. Os 
resultados desta consulta irão culminar na criação de uma Agenda de propostas que será 
lançada no dia 12 de Agosto – Dia Internacional da Juventude - a todos aqueles que concorrem 
como nossos representantes às legislativas nacionais deste ano e ainda oferecer um espaço de 
debate sobre as mesmas durante o Fórum Juventude Algarve que irá decorrer de 17 a 20 de 
Setembro na Universidade do Algarve e na Direção Regional do IPDJ.  
 
Esta iniciativa surge no âmbito do projeto Algarve 2020: Um Contrato Jovem promovido pela 
Cooperativa ECOS em próxima parceria com um conjunto de entidades, municípios e 
organizações da região do Algarve.  

 

Para mais informações: 
E-mail: algarve2020@ecos.pt  
Tel: +351 929 308 894 
website: www.algarve2020.ecos.pt 
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