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REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
 JUVENTUDE DE TAVIRA 

 

ACTA Nº 17/2011 
 
Aos vinte e sete dias do mês de Abril de dois mil e onze, pelas dezassete horas e trinta 
minutos reuniu, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o Conselho Municipal de Juventude 
de Tavira (C.M.J.T.) com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------- 
1.      Tomada de posse dos novos membros do CMJT; ------------------------------------------------- 
2.      Informações sobre assuntos de interesse; ----------------------------------------------------------- 
3.      Emissão de parecer sobre a proposta de programa da Semana da Juventude de Tavira 

2011; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.      Outros assuntos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
A reunião contou com as seguintes presenças: Jorge Botelho, Presidente da Câmara Municipal 
de Tavira, que presidiu à reunião, José Graça, Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência; 
Eurico Palma, Coordenador da Divisão de Educação e Juventude; Rui Venâncio, Técnico 
Superior da Divisão de Educação e Juventude; Márcio Gonçalves, representante da freguesia 
de Santa Luzia; Daniel Bagarrão, representante da freguesia de Cabanas, Katy Xavier, 
representante da freguesia de Santiago, Ana Rita Pacheco, representante da freguesia de Santa 
Maria, João Viegas, representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária Dr. 
Jorge Augusto Correia, Anabela Mártires, representante da Sociedade Orfeónica de Amadores 
de Música e Teatro de Tavira, Soraia Gomes, representante da Banda Musical de Tavira, 
Mariana Pereira, representante da Associação Almadrava - Rede Cultural e Social de Santa 
Luzia; Lúcio Sustelo, representante da Associação Cultural Artística de Tavira (ACAT), 
Ricardo Garcia, representante da Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Tavira; Ana 
Fernandes, representante da Associação Uma Porta Amiga; Sandra Góis, representante da 
Delegação de Tavira da Fundação da Juventude; Miguel Santos, representante da Juventude 
Socialista de Tavira; João Galhardo, representante da Juventude Social Democrata - Tavira, 
Honorato Ricardo, representante da Casa do Povo de Santo Estêvão e Carla Vicente, 
representante da Fundação Irene Rolo. ------------------------------------------------------------------ 
Não comparecereu na reunião o membro da Assembleia Municipal, Filipa Lourenço, que 
apresentou atempadamente justificação da sua ausência. Não estiveram representadas as 
seguintes entidades: Junta de Freguesia da Luz; Junta de Freguesia de Cachopo; Junta de 
Freguesia de Santo Estêvão; Junta de Freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo; Junta de 
Freguesia da Conceição de Tavira; Agrupamento Vertical de Escolas E.B.2,3 D. Manuel I; 
Agrupamento Vertical de Escolas E.B.2,3 D. Paio Peres Correia; Escola Secundária Dr. Jorge 
Augusto Correia de Tavira; Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento 
de Escolas D. Manuel I; Associação Cultural Rock da Baixamar; Associação Cultural e 
Recreativa da Luz de Tavira (Tuna); Rancho Folclórico da Luz; Rancho Folclórico de Tavira; 
Rancho Folclórico de Santa Catarina; Rancho Folclórico de Santo Estêvão; Associação de 
Jovens Tavirenses (AJOT); Associação de Jovens de Santa Catarina; Associação Ritmo do 
Algarve; Associação Juvenil – Planeta Tavira; Agrupamento 100 (Tavira) do Corpo Nacional 
de Escutas; Grupo de Cantares de Cachopo; Academia de Música de Tavira; Clube Recreativo 
Cabanense; Associação Geonauta e corpodehoje Associação Cultural. ----------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Tavira deu início à reunião, dando as boas 
vindas aos presentes e com uma nota introdutória explicando o enquadramento do Conselho 
Municipal de Juventude de Tavira, tendo referido que este deverá constituir, na sua opinião, 
um espaço para troca de ideias e de partilha de sugestões sobre projectos e politicas a 
desenvolver na área da juventude. Salientou que é intenção do Município constituir este 
Conselho Municipal de Juventude, no seguimento da nova legislação sobre esta matéria, 



apesar das recomendações da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que 
manifestou uma posição contrária à aplicação de determinados aspectos da nova legislação, 
dado que consideram que a mesma constitui um inibidor da actividade dos Municípios, 
interferindo na sua esfera de intervenção e autonomia. Contudo, a Autarquia de Tavira quis 
avançar com a constituição deste órgão, cujo funcionamento e periodicidade dependerá da 
participação e interesse dos seus membros. O Senhor Presidente apelou à participação assídua 
de todos neste órgão consultivo, no sentido de se construir propostas interessantes para os 
jovens do concelho de Tavira. Posteriormente, informou os presentes que serão sempre 
trazidas, para este espaço, propostas destinadas à juventude para o Conselho Municipal de 
Juventude se pronunciar sobre as mesmas. Sublinhou a importância da Autarquia apoiar o 
movimento associativo local, devendo a este nível falar-se de investimento e não de gastos. --- 
De seguida passou-se ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, onde tomaram posse os novos 
membros do Conselho Municipal de Juventude de Tavira. Seguiu-se as assinaturas do auto de 
tomada de posse. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
De seguida passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos, “Informações sobre assuntos 
de interesse”, tendo o Senhor Presidente explicado o novo enquadramento orgânico do 
Município para a área da juventude. Referiu que foi criada a Divisão de Educação e 
Juventude, a qual depende directamente do Presidente da Câmara. A Coordenação desta área é 
da responsabilidade do professor Eurico Palma, e conta com a colaboração do técnico 
superior, Rui Venâncio. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Posteriormente, foi facultada informação relativa à legislação nacional sobre o Regime 
Jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude, Lei nº 8/2009 de 18 de Fevereiro, bem como 
as alterações ao Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Tavira para adaptação 
à supra citada legislação. -----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que este ano a autarquia irá novamente realizar o Programa 
Municipal “Tavira – Férias Activas” no período de Verão, dado o sucesso da iniciativa em 
2010, tendo sido colocado a circular o respectivo relatório da edição do ano transacto deste 
programa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou os presentes do projecto que está a decorrer entre a Câmara de 
Tavira e a Câmara de Perpignan, relativo a um intercâmbio de jovens, cuja primeira fase teve 
lugar em Junho de 2010, tendo sido iniciada a recolha de imagens em Tavira para realização 
de uma curta-metragem sobre o ambiente, reflectindo a visão dos jovens, das instituições e da 
população, de ambas as cidades, sobre questões ambientais. A segunda fase deste projecto 
decorre em Perpignan entre 2 e 8 de Maio de 2011, com intuito de continuar a recolha de 
imagens para a curta-metragem, tendo o Senhor Presidente convidado os jovens presentes a 
integrar o grupo que vai visitar Perpignan dado que existem ainda vagas disponíveis. ----------- 
Seguidamente, o Senhor Presidente informou que, neste momento, 12 jovens estão no 
estrangeiro distribuídos por três países, a realizar estágios em empresas ao abrigo do projecto 
do Município de Tavira - “Balsa da Europa”, no âmbito do Programa Leonardo Da Vinci, co-
financiado pela Agência Nacional para a Gestão do Programa de Aprendizagem ao Longo da 
Vida (PROALV). Salientou que estes estágios iniciaram a 13 de Fevereiro e irão terminar a 21 
de Maio de 2011 (três meses), e que constituem uma experiência única e uma mais valia em 
termos curriculares, sendo uma forma de apostar na qualificação profissional dos jovens, 
proporcionando uma experiência suplementar e que proporciona, simultaneamente, um grande 
enriquecimento pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente referiu os encontros de jovens que decorreram em Tavira, com o apoio 
do Município, nomeadamente: Encontro de Estudantes da Federação Académica do Porto 
(FAP), Encontro de Estudantes do Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA); o Tavira 
Sport Meeting e as Jornadas de Juventude da Diocese do Algarve. Neste contexto, o Senhor 
Presidente sublinhou que a Autarquia tem a função de proporcionar aos jovens apoio para as 
suas actividades culturais e valorizar as bandas locais, possibilitando a sua apresentação na 
Praça da República. Acrescentou que importa apoiar as dinâmicas associativas sem interferir 



na vida e funcionamento interno das associações. O Senhor Presidente reiterou a intenção de 
apoiar, transversalmente e sem diferenciação, projectos de interesse, sendo que o Conselho 
Municipal de Juventude poderá pronunciar-se sobre estas matérias. -------------------------------- 
De seguida, o Senhor Presidente informou que teve lugar no dia 26 de Abril, a reunião do júri 
das bolsas de estudo a atribuir a jovens do Município de Tavira, tendo sido decidido 
ultrapassar o patamar regulamentar para as bolsas de mérito, pois serão atribuídas seis bolsas 
desta natureza e o regulamento prevê apenas três, e treze bolsas para jovens cujas famílias 
apresentam dificuldades económicas, o que representa um investimento de 30.070 €. ----------- 
O Senhor Presidente informou ainda que os jovens podem adquirir o cartão jovem municipal, 
na Divisão de Educação e Juventude, o qual se destina a jovens dos 12 aos 29 (inclusive), cuja 
aquisição tem um custo de 10 €. -------------------------------------------------------------------------- 
De seguida passou-se ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, “Emissão de parecer sobre a 
proposta de programa da Semana da Juventude de Tavira 2011”, tendo sido distribuído o pré-
projecto para a Semana da Juventude de Tavira 2011. O Senhor Presidente solicitou aos 
presentes que se manifestem até ao dia 3 de Maio, devendo para o efeito enviar as respectivas 
sugestões e propostas de actividades via e-mail para o técnico da Divisão de Educação e 
Juventude, Rui Venâncio, para posterior decisão do Município. Salientou que no ano transacto 
as condições climatéricas não foram favoráveis, pelo que este ano se prevê a realização deste 
projecto noutra data. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
A este nível, o professor Eurico Palma sublinhou que a Semana da Juventude deverá ser um 
projecto realizado em função dos interesses dos jovens, tendo reforçado a importância da 
vertente educativa deste projecto. De seguida, Rui Venâncio explicou resumidamente o 
projecto apresentado para a Semana da Juventude de Tavira, referindo que o mesmo, à 
semelhança do ano transacto, prevê a realização de actividades organizadas pelo Município, 
como a feira da juventude e, por outro lado, actividades organizadas pelas associações e 
instituições locais, com o apoio logístico da Autarquia. Pretende-se também valorizar 
actividades de carácter formativo e potenciar os recursos endógenos, promovendo a 
participação. Salientou ainda que a semana da juventude terá também uma vertente lúdica e de 
animação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A este nível José Graça, chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, sugeriu que fosse 
analisada a possibilidade de inserir no âmbito do programa da semana da juventude a “Final 
Four Andebol Taça de Portugal”, iniciativa desportiva de relevo que vai ter lugar nos dias 28 
e 29 de Maio em Tavira, no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho, numa organização da 
Federação de Andebol de Portugal -----------------------------------------------------------------------   
De seguida tomou a palavra Ricardo Garcia, que sugeriu a participação do IEFP na semana da 
juventude, com apresentação da oferta formativa disponível para os jovens. Sugeriu que na 
feira da juventude se disponibilize informação sobre o arrendamento jovem (porta 65), 
voluntariado, e que se realizem actividades de valorização que promovam o empowerment dos 
jovens. Questionou ainda o público alvo deste projecto, colocando a seguinte pergunta: “o que 
é ser jovem?”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, Ana Fernandes salientou que a Associação Uma Porta Amiga constata a 
necessidade de existir mais projectos destinados a jovens na idade de transição entre o terceiro 
ciclo e o ensino secundário, ou seja, os jovens que se encontram no 9.º ano de escolaridade, 
onde existe uma lacuna em termos de actividades, sendo importante a criação de projectos 
destinados à ocupação dos jovens nesta faixa etária. -------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara acrescentou que é importante que os jovens do Conselho 
Municipal de Juventude desenvolvam uma reflexão crítica sobre a cidade de Tavira e suas 
dinâmicas, através de uma participação activa e actuante no processo de desenvolvimento. ---- 
Ricardo Garcia acrescentou que seria importante que os jovens desenvolvessem competências 
e capacidades ao nível da elaboração de projectos e que a câmara Municipal poderá ter um 
papel importante ao nível da informação sobre as candidaturas disponíveis na área da 
juventude. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Ana Fernandes tomou a palavra para salientar que não existem muitas candidaturas ao 
Instituto Português da Juventude, e por conseguinte, as verbas disponíveis são cada vez 
menores dado que não são aplicadas. -------------------------------------------------------------------- 
A este nível o técnico da Divisão de Educação e Juventude, Rui Venâncio, sublinhou o facto 
de que as associações para se candidatarem aos programas do IPJ terem de estar inscritas no 
Registo Nacional de Associativismo Jovem – RNAJ, salientando que em 2006 existiam 10 
associações do concelho de Tavira inscritas neste Registo Nacional e que actualmente existe 
apenas uma associação, o que se deveu, em parte, à legislação sobre esta matéria que veio 
estabelecer, entre outras regras, maior percentagem de número de jovens com menos de trinta 
anos nos órgãos sociais das associações juvenis. ------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara informou que, em conformidade com o regulamento, se 
pretende criar uma Comissão Executiva / Permanente para garantir o funcionamento entre 
reuniões do Conselho Municipal de Juventude, tendo solicitado aos presentes que se 
manifestem, até ao dia 3 de Maio, sobre o interesse em fazer parte desta comissão que irá 
preparar, com o apoio da Divisão de Educação e Juventude, os assuntos e a documentação a 
trazer para as reuniões deste órgão consultivo. --------------------------------------------------------- 
Ainda no que se refere ao projecto da semana da juventude de Tavira, o Senhor Presidente 
referiu que a data deverá ser alterada de forma a não coincidir com o dia das eleições 
legislativas e o dia de reflexão (4 e 5 de Junho). ------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente apresentou ainda um projecto inovador que está a ser desenvolvido com 
objectivo de disponibilizar acesso gratuito à internet na baixa da cidade de Tavira, através do 
sistema wireless. Referiu que estão a ser desenvolvidas conversações com a Globalgarve e 
Algarve Digital, estando neste momento a ser tratadas as questões técnicas para permitir que 
este projecto possa ser uma realidade, salientando que a integração dos jovens na comunidade 
é um objectivo da Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Câmara informou que a próxima reunião do Conselho Municipal de 
Juventude terá lugar no mês de Setembro, no início do próximo ano lectivo. ---------------------- 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual se lavrou 
a presente acta, que, depois de lida, vai ser assinada por todos os presentes. ---------------------- 
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