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PONTO DE SITUAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL NA ÁREA DA JUVENTUDE (1FEV 2016) 

PROJECTO PONTO DE SITUAÇÃO:  

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO / APOIO AO EMPREENDEDORISMO E INICIATIVA JOVEM 

Prémio Melhores alunos finalistas Iniciativa com continuidade que premeia com uma viagem os 2 melhores alunos finalistas do 2.º e 3.º 

ciclos e do secundário | Edição de 2014/2015 – realizada viagem a Barcelona  

 

Colaboração com o Agrupamento de Escolas A Câmara Municipal trabalha em parceria com o Agrupamento de Escolas procurando proporcionar aos 

jovens as melhores condições de ensino e oportunidades para o seu pleno desenvolvimento 

 

Acolhimento de estágios A Câmara Municipal acolhe anualmente um elevado número de estágios, uma oportunidade dada aos 

jovens para um complemento prático da sua formação | Oportunidade para todos! 

Neste momento a autarquia acolhe um estágio para a Ordem dos Nutricionistas com o projeto “Nutrição 

entre a Serra e o Mar”: http://www.cm-sbras.pt/pt/menu/915/nutricao-entre-a-serra-e-o-mar.aspx 

Em Fevereiro iniciarão estágios nas áreas das ciências da comunicação e design de comunicação. 

 

Design e Ofícios Projeto desenvolvido em parceria com a Associação de Designers do Sul que pretende aproximar 

gerações e valorizar o artesanato, numa fusão com o design, enquanto setor com futuro 

5.ª Edição da Residência Criativa | Realizada em Junho de 2015  

 

Gabinete de Inserção Profissional Serviço em funcionamento, em parceria com o Instituto Português do Emprego e Formação Profissional, 

que apoio a população desempregada na procura de emprego | gip.sbrasalportel@gmail.com  

Trabalho de proximidade e parceria com projetos Jovens 

 

Gabinete do Empreendedor Novo serviço da Câmara Municipal que visa aproximar a autarquia dos empreendedores e empresários, 

de modo a estimular o desenvolvimento económico. Uma porta aberta aos jovens empreendedores! 

 

Coworking Projeto em desenvolvimento, para criação do 1.º núcleo de Coworking, de modo a apoiar a criação de 

autoemprego, sobretudo dirigido aos jovens em busca do seu emprego | empreendedor@cm-sbras.pt  

 

Oficina das Artes Projeto em desenvolvimento, que aguarda financiamento em sede do novo Quadro Comunitário de  
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Apoio, tendo por objetivo criar um espaço de formação/valorização das artes e todo o conjunto de 

trabalhos que tenham por base a criatividade. Pretende-se criar um polo de cowrking nesta área 

PROTEÇÃO / INCLUSÃO SOCIAL 

Ação Social Escolar A Câmara Municipal disponibiliza apoios económicos aos alunos com menores recursos  

Bolsas de Estudo Acesso Ensino Superior A Câmara Municipal apoia o acesso ao ensino superior a jovens oriundos de agregados familiares com 

menores recursos e que apresentam boas notas. Foram renovadas 3 bolsas no escolar 2015/2016 

 

Arrisca + | programa Escolhas 6.ª geração A Camara Municipal integrou um consórcio composto por Associação IN LOCO e agrupamento de escolas 

, numa nova candidatura ao programa Escolhas, promovido a nível nacional pelo ACM, Alto Comissariado 

para as Migrações, mas infelizmente não obteve aprovação. 

 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Comissão em funcionamento para proteger os direitos das crianças e jovens. Para além de agir em torno 

de casos concretos, desenvolve ações de promoção de direitos, com diversas atividades 

Para o ano de 2016 estão previstas sessões de informação e dinamização em diversas temáticas 

 

PARTICIPAÇÃO / CIDADANIA 

Orçamento Participativo de Crianças e Jovens Este projeto integra a estratégia de gestão participada da autarquia, em complemento ao Orçamento 

Participativo. O Skate Parque de São Brás de Alportel é fruto de uma proposta aprovada em Orçamento 

Participativo, está neste momento em fase de execução, com verba prevista em orçamento de 2016, 

devendo estar concluído no Verão 

 

Dear Student Projeto europeu, que integra 6 países e no qual São Brás de Alportel representa Portugal. Procura-se 

desenvolver práticas de cidadania junto dos mais jovens. Projeto encontra-se em fase final. 

 

Don’t Waste OUr Future Projeto europeu, que integra diversos países e no qual São Brás de Alportel e Loulé representam 

Portugal, num desafio que junta autarcas e jovens, para o estabelecimento de um compromisso para o 

futuro. No passado mês de Outubro os jovens são-brasenses participaram num encontro em Milão 

 

Fórum Municipal da Juventude Uma nova estrutura de participação cívica, dirigida aos jovens do concelho, à qual cabe um papel 

fundamental no apoio ao município em matéria de definição e execução de políticas de juventude 

Criado em Março 2015, com tomada de posse realizada em 26 de junho de 2015. 

 

APOIOS / ESPAÇOS  

Cartão Jovem Municipal Ao adquirir este cartão, os jovens são-brasenses beneficiam de um conjunto de descontos e vantagens 

em serviços e bens disponibilizados pelo município 
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Espaço Internet 

- Local para realização de trabalhos/reuniões 

O Espaço Internet, aberto 6 dias por semana, disponibiliza acesso gratuito à internet, sendo por isso um 

excelente apoio aos jovens. Para além de 14 pontos de trabalho informático, o espaço dispõe de uma 

sala que pode ser disponibilizada, mediante marcação prévia, para a realização de trabalhos de grupo ou 

outras reuniões de jovens. 

 

Centro de Artes e Ofícios / Oficina dos Sons / 

CineTeatro  

A Câmara Municipal disponibiliza ainda um conjunto de espaços, mediante fundamentada solicitação e 

devidos requisitos, procurando estimular nos mais jovens a sua capacidade de iniciativa. 

 

Arte Jovem A Rede de espaços de exposição está ao dispor dos jovens mas na Galeria Municipal, há um mês em que 

a participação é exclusivamente destinada aos jovens que a podem usar gratuitamente, de modo a 

valorizar o seu trabalho: em Maio a Arte é Jovem! Basta solicitar agendamento do espaço 

 

Gabinete da Juventude Projeto em desenvolvimento, para criação de um espaço de apoio para jovens, que se pretende que 

funcione em parceria com a comunidade 

 

OUTRAS PARCERIAS E PROJETOS  

Zoom Talent Para ajudar os jovens a “focar” no seu talento e nos seus sonhos, a Câmara Municipal decidiu apoiar no 
ano letivo de 2015/2016, numa parceria com o Agrupamento de Escolas o projeto “Zoom Talent” de 
modo a permitir a algumas turmas de jovens realizar uma experiência diferente de desenvolvimento 
pessoal, uma ajuda para o seu desenvolvimento e para a construção do seu projeto de vida. 

 

Algarve 2020 – Um Contrato Jovem A Câmara Municipal tem vindo a colaborar nas iniciativas da Cooperativa ECOS e neste sentido participou 

no projeto regional “Algarve 2020” que fez um diagnóstico da juventude na região e tem agora 

continuidade com a execução do projeto que dá continuidade. Recentemente, a 19 de novembro, os 

jovens são-brasenses participaram na consulta Jovem 2020 

No próximo dia 4 será apresentado o Plano Regional, numa reunião de Vereadores da Juventude. 

 

ETIC Algarve A Câmara Municipal conta com a colaboração da ETIC Algarve, Escola de Tecnologias de Informação e 

Comunicação para o desenvolvimento de ações e atividades. 

Neste momento está a ser preparado um projeto na área da promoção turística, um desafio aos jovens 

 

IPDJ – projeto “Fair Play” e outros A Câmara Municipal desenvolve uma estreita parceria com a delegação do Algarve do Instituto 

Português do Desporto e da Juventude. É neste âmbito que acolhe o projeto “Fair Play” que pretende 

sensibilizar os jovens e prevenir a violência no namoro (em Abril decorreram sessões em São Brás) 

Neste momento decorre a preparação de atividades no ano letivo 2015/2016 
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EVENTOS  

Primavera Jovem Durante os meses de primavera (de março a junho), decorre um programa de eventos especialmente 

preenchido por atividades desenvolvidas por jovens e para jovens 

 

Dia Internacional da Juventude Todos os anos, o dia 12 de agosto é celebrado com iniciativas. Em 2015 decorreum no espaço das 

Piscinas Municipais Descobertas um “Sunset Party” 

 

Prémios Juventude De 2 em 2 anos, realiza-se em Novembro, esta iniciativa do município, que conta com a participação 

ativa da comunidade, para distinguir jovens do concelho, nas mais diversas áreas, pelo seu mérito e 

empenho, de modo a constituírem exemplo para os outros jovens. 

Já nos encontramos a preparar a edição de 2016, solicitando nomes de jovens ou grupos de mérito 

 

Apoio aos projetos e eventos dos jovens A Câmara Municipal, dentro do que lhe é possível, procura apoiar todos os projetos e iniciativas dos 

jovens (ex. Surf no Caldeirão / Eventos culturais / Gravações / Sessões fotográficas / Ações solidárias)  

A autarquia é uma parceira para as ideias dos mais jovens, procurando estimular a sua iniciativa! 

 

ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES/ VOLUNTARIADO 

Voluntariado para a Feira da Serra A Feira da Serra é a grande festa de todos os são-brasenses e é também, cada vez mais, um evento dos 

jovens são-brasenses, abrindo potas à sua presença e iniciativa! O projeto “Voluntariado para a Feira da 

Serra” envolve mais de 30 jovens todos os anos! 

Nesta edição especial “25 anos todos os jovens são bem vindos” 

 

Programas de OTL – ocupação de tempos livres A Câmara Municipal procura promover anualmente projetos de ocupação de tempos livres, integrando-

os no programa de ocupação de tempos livres do Instituto Português do Desporto e da Juventude. 

 

Parque de Desporto e Lazer A oferta de espaços e atividades desportivas, grande parte destes de acesso gratuito é, 

complementarmente, um vetor fundamental da política municipal de juventude!  

Neste momento existem ao dispor dos jovens novos espaços desportivos, tais como o novo circuito de 

atletismo e todo um novo conjunto de circuitos de manutenção. No decurso de 2016 será criada uma 

nova valência: “Parque das Águas”, uma “Box Station”, para treino na Circular Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 


