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PRINCÍPIOS BASE DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE JUVENTUDE 

EM SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

1. As políticas de juventude começam cedo, tendo por base uma ação 

prioritária ao nível da educação e do apoio à primeira infância: 

> Recentemente foi requalificado todo o Parque Escolar Municipal que actualmente é um dos 

melhores e mais modernos do Algarve, uma missão contínua, com constantes intervenções! 

> Para dar resposta a uma população em acentuado crescimento demográfico, foi construída a 

maior escola do município – a nova Escola EB 1 JI de São Brás de Alportel, com 1.º ciclo e jardim-de-

infância incorporado e ampliada a Escola Secundária; 

 

Para além dos investimentos nas infra-estruturas, a Câmara Municipal desenvolve um trabalho de 

proximidade com as escolas, de modo a promover um ensino de qualidade, com uma oferta 

diversidade de actividades, o desenvolvimento de inúmeros projectos e programas, nas mais 

diversas áreas. Para que a escola, muito mais do que um espaço de aprender a ler e a contar, seja 

um espaço de aprender a ser cidadão, onde se formam as mulheres e os homens de amanhã. 

 

2. Para além da educação, o Desporto é outra área vital nas políticas de 

Juventude em São Brás de Alportel 

Só com mais desporto, podemos promover a saúde e defender melhor a juventude. 

Neste sentido, a Câmara Municipal estrutura o seu investimento no desporto em 3 pilares 

principais: 

I. O apoio às associações desportivas, que dinamizam a actividade desportiva, e sobretudo a 

formação desportiva dos jovens, cumprindo um papel da maior importância no desenvolvimento 

desportivo do município; 

II. A realização e ou o apoio a eventos desportivos, com especial atenção aos desportos de ar livre, 

que constituem um dos vectores da estratégia de desenvolvimento turístico do concelho, devido às 

suas potencialidades naturais; 

III. O investimento em melhorar as infra-estruturas desportivas. 

A este nível, a Câmara Municipal tem realizado investimentos muito importantes. A prioridade é a 

implementação do Parque de Desporto e Lazer, que envolve um conjunto de valências e espaços, 

que em muito vão contribuir para dar aos jovens melhores condições para a prática do desporto e 

para o desenvolvimento saudável. 

Neste momento, já se encontra executada boa parte deste projeto, com Piscinas Municipais 

Cobertas, Campo de Futebol Municipal em Relvado Sintético, Complexo de Campos de Ténis, Pump 

Track, Mini Campos de Relvado Sintético, requalificação do Campo Sousa Uva, Circuitos de 

Manutenção…  
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No decurso de 2015 terá início a execução do Skate Parque, criando uma zona de desportos 

radicais, num projeto há muito desejado pelos jovens, que cumpre um dos projetos do Orçamento 

Participativo de Crianças e Jovens 

 

O desenvolvimento do desporto escolar, a Escola Municipal de Dança, o apoio às actividades 

desportivas nas diversas modalidades, a realização das Férias Desportivas e a criação de espaços 

desportivos nos núcleos urbanos são algumas das apostas nesta área, fundamental nas políticas de 

Juventude da autarquia. 

 

3. A ocupação saudável e enriquecedora dos tempos livres é outras das 

preocupações centrais das políticas de juventude. Com este propósito, têm 

sido desenvolvidos diversos projectos para jovens e com os jovens: 

> O Espaço Internet de São Brás de Alportel, um espaço que acolhe muitas centenas de jovens, 

proporcionando acesso gratuito à internet, formação e apoio ao nível das novas tecnologias da 

comunicação.  

> O novo espaço multiusos do Bairro Social que integra Cento de Inclusão Digital e é a sede do 

projeto “Linka-te” 

> Outros espaços e projectos têm sido desenvolvidos, com este mesmo sentido. Exemplos disso são 

o Parque da Fonte Férrea, que acolhe a realização de eventos desportivos, sendo o espaço ideal 

para a prática de desportos de ar livre, o Centro Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha, que 

proporciona aos mais jovens um espaço de conhecimento e estudo; e a Quinta do Peral – Centro 

de Interpretação e Educação Ambiental, um espaço para as actividades ambientais. 

O programa de actividades de tempos livre, no âmbito do Programa do Instituto Português da 

Juventude, é outra das iniciativas que pretendem proporcionar aos mais jovens uma oferta 

diversificada de actividades. 

 

4. O grande desafio das políticas de juventude é promover a participação dos 

jovens na vida da comunidade e trazer os jovens para os processos de 

decisão. 

A este nível, um dos projetos mais queridos da  Câmara Municipal é o Orçamento Participativo para 

Crianças e Jovens. 

 “A minha escola”, a “minha rua” e “a minha terra” são os temas desafiantes que são propostos aos 

jovens. Sobre eles, são convidados a reflectir sobre o que é necessário melhorar, lançando 

propostas e sugestões. 

O resultado do seu trabalho é apresentado numa sessão pública, na Câmara Municipal, em jeito de 

Assembleia de Jovens que apresentam ao executivo as suas propostas. 
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Para além desta iniciativa, anualmente a Câmara Municipal promove uma iniciativa dedicada aos 

mais jovens – “Primavera Jovem” – durante os meses Primaveris, de Abril a Junho, com um vasto 

programa de animação e actividades diversas, onde se pretende que os jovens sejam os principais 

protagonistas.  

 

5. Jovens de mérito são valores de futuro e por isso a Câmara Municipal 

procura valorizar estes jovens, como exemplo de uma geração capaz de 

construir um futuro melhor. 

Com este propósito, a Câmara Municipal desenvolve também algumas acções. 

> Os Prémios Juventude, realizados desde 2004, de dois em dois anos, constituem o maior exemplo 

desta estratégia. Procuram valorizar os jovens são-brasenses que se distinguem nas mais diversas 

áreas, enaltecendo não apenas o seu talento, mas sobretudo um conjunto de valores que se 

prendem com o altruísmo, a tenacidade e a solidariedade.  

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal, mas conta com a colaboração das associações 

locais, das escolas e da comunicação social local. 

O processo é participado pela população, que é convidada a participar em dois momentos: numa 

primeira fase, sugerindo nomes de jovens ou grupos de jovens e numa segunda fase, após 

aprovação da lista final de nomeados, na votação para apuramentos dos premiados, nas diversas 

categorias e para prémios município. 

 

> O Prémio Melhores Alunos do Concelho, realizado anualmente, mediante a oferta de uma viagem 

aos 6 melhores alunos do concelho, é outra das iniciativas neste âmbito que pretende valorizar os 

jovens de mérito, distinguindo aqueles que obtiveram melhores resultados escolares, nos diversos 

níveis de ensino. 

 

6. Apoiar o empreendedorismo e espírito de iniciativa é semear o futuro 

Mais recentemente, juntou-se um 6.º eixo nesta estratégia, tendo o desemprego como principal 

inimigo, para estimular o empreendedorismo e espírito de iniciativa dos mais jovens. 

O Gabinete do Empreendedor é o núcleo deste eixo, centralizando as ações que se desenvolvem e 

constituindo um elo de ligação entre a autarquia e os empresários e empreendedores. 

Um conjunto de projetos, como uma rede de Espaços de Coworking, uma bolsa de estágios local ou 

a Oficina das Artes, estão a ser preparados para dinamizar o tecido económico local, constituindo 

um desafio para os jovens são-brasenses. 

 

São Brás de Alportel, 

Março de 2015 


