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Algarve 2020 - Um Contrato Jovem



DESAFIO:

Utilizar as recomendações e experiência do projeto 
antecessor Algarve 2020: uma proposta jovem para 

criar e lançar um Plano de Ação Regional para a 
Juventude que seja construído de forma participativa 

e intersectorial,



Projecto Algarve 2020: uma proposta jovem

“Uma Rede de mais de 50 parceiros a pensar 
estrategicamente a Juventude da região”



Parceiros Algarve 2020: uma proposta jovem

• Autarquias

• Associações e Organizações no âmbito da juventude

• Entidades

• Direções Regionais

Comissão Coordenadora Regional ALGARVE 2020:

 Espaço de diálogo e cooperação alargado entre diferentes atores 
no âmbito da juventude

 Construção, implementação e avaliação das estratégias e 
propostas para a região

“Juntos construímos o 1º projecto com 
um Contributo Estratégico colectivo e participativo para 

a Juventude de uma Região”



Actividades Algarve 2020: uma proposta jovem

• 3 Reuniões da CCR: Autarquias, Direcções Regionais, Entidades, 
Associações e outras Organizações no âmbito da juventude;

Diferentes Espaços de Cooperação e Participação:
- Auscultação, Diálogo, Educação e Co-Responsabilização –

“Envolvemos diretamente 838 jovens da região a pensar 
quais os principais Desafios e Propostas para o Algarve”

• Plataforma on-line, Rubrica RUA FM, Redes Sociais e Media

• 17 Consultas Jovens nos diversos municípios da região;

• EJA - 1º Encontro de Juventude do Algarve;

• 1º Encontro de Vereadores(as) de Juventude do Algarve; 

• 1º Encontro de técnicos(as) na área da Juventude 



Contributos Algarve 2020: uma proposta jovem

• 17 Relatórios Locais – levantamento de desafios e propostas a nível de cada 
município + Universidade do Algarve;

• Agenda Jovem 2020 – conjunto de 20 propostas finais a serem lançadas aos 
candidatos às autárquicas 2013;

• 2 Instrumentos on-line de auscultação regional no âmbito da juventude em 
12 diferentes áreas temáticas – Questionário a dirigentes associativos e 
líderes juvenis e “Questionário JOVEM2020”

Contributos do projeto:

• Documento "Um Contributo para uma Estratégia de Juventude para o 
Algarve"



Março 2015 | Janeiro 2016

Algarve 2020 - Um Contrato Jovem



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Promover uma nova cultura de participação juvenil na região,
continuando a aprofundar espaços de diálogo estruturado entre os
jovens e responsáveis políticos e técnicos dos municípios;

- Desenvolver um processo que apoie os diferentes atores na
formulação e implementação de políticas para a região do Algarve, que
melhor correspondam aos interesses, opiniões e propostas dos jovens;

- Criar o Plano de Ação Regional para a Juventude, direcionado para a
construção de políticas públicas em diferentes áreas-chave para a
região do Algarve;



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Apoiar o processo de criação de um Conselho Regional de Juventude,
responsável por apoiar o desenvolvimento, e motorizar a implementação,
do Plano de Ação Regional para a Juventude;

- Integrar a prática do Método Aberto de Coordenação1 e seus
instrumentos no âmbito da formulação, implementação e monitorização
da política de juventude regional;

1. http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_pt.htm

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_pt.htm


OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Desenvolver a Agenda Jovem2020´ legislativas a ser apresentada a
todos os partidos candidatos às eleições legislativas de 2015;

- Organizar uma Conferência de âmbito Nacional sobre “O Papel das
Políticas de Juventude no Desenvolvimento dos Territórios”;

- Contribuir para o desenvolvimento de planos de ação para
implementação da Garantia Jovem a nível local e regional



ATIVIDADES:

↓ 3 Reuniões da Comissão Coordenadora Regional

↓ Lançamento Oficial do projeto

↓ Consulta On-line para a Agenda Jovem 2020’ legislativas - Maio

↓ Criação e encontros dos Grupos de Trabalho temáticos – Maio…

↓ Realização do Fórum de Juventude Algarve (Conferência Nacional)

↓ 3 Consultas Jovens Regionais e RoadShow ERASMUS+

↓ Lançamento do Plano de Ação Regional para a Juventude



ATIVIDADES:

3 Reuniões da Comissão Coordenadora Regional

- Planeamento, Implementação, Acompanhamento e Avaliação do projeto;

- Definição da estratégia de monotorização e acompanhamento do Plano de
Ação Regional de Juventude – Método Aberto de Coordenação

- Espaço de reflexão, diálogo e de trabalho conjunto entre os vários
parceiros sobre as diferentes atividades do projeto

Entidades | Municípios | Organizações | Associações | Grupos Jovens



ATIVIDADES:

Agenda Jovem 2020’ legislativas 

“Propostas da juventude do Algarve às 
listas candidatas às eleições legislativas 2015 em Portugal”

- Agenda Jovem 2020’ autarquicas
- Algarve Café – consulta interativa aos jovens
- Votação das propostas On-line 



ATIVIDADES:

Grupos de Trabalho temáticos  

Constituição:
₊ Coordenador/a
₊ Know-how Académico
₊ Experts/ Associações/ indivíduos 
₊ Entidades com responsabilidade na matéria 

- Análise e elaboração dos diferentes planos de ação nas àreas 
temáticas definidas 



ATIVIDADES:

FÓRUM DE JUVENTUDE DO ALGARVE 

- Conferência Nacional “O Papel das Políticas de Juventude no 
Desenvolvimento dos Territórios”

- II EJA – Encontro de Juventude do Algarve

- Sinergia de outros eventos dos parceiros  

17 a 20 de Setembro 2015



ATIVIDADES:

Consultas Jovens 

- Centro, Barlaveto e Sotavento;

- Última consulta de análise das propostas do Plano de Ação 
Regional de Juventude e de diálogo com a juventude;  

- Informação e esclarecimento sobre as oportunidades 
existentes no ERASMUS + - Juventude em Ação.



“A
creditamos que os resultados alcançados ao longo do projeto Algarve 

2020 serão um importante contributo à promoção de um Algarve mais 
jovem, inovador, empreendedor, cooperante e dialogante nas mais 
diversas áreas e que possa ser um exemplo de sucesso a seguir por 

outras regiões!!” A
Cooperativa ECOS

“Acreditamos que os resultados alcançados ao longo do projeto Algarve 2020 
serão um importante contributo à promoção de um Algarve mais jovem, 

inovador, empreendedor, cooperante e dialogante nas mais diversas áreas, e 
que possa ser um exemplo de sucesso a seguir por outras regiões!!” 

A Cooperativa ECOS


