JUVENTUDE EM ANÁLISE
Decorre, no dia 18 de outubro, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, entre
as 17h30 e as 19h00, uma reunião do Conselho Municipal de Juventude.
Integram a ordem de trabalhos, assuntos como a participação no projeto
“Algarve 2020: uma proposta jovem” da ECOS- Cooperativa de Educação
Desenvolvimento e Cooperação; o balanço da atividade do Gabinete de
Inserção Profissional (GIP); o orçamento participativo; a celebração do contrato
de comodato entre o Município de Tavira e a AJOT- Associação de Jovens
Tavirenses com vista a atribuição de uma sede social e a apresentação da
candidatura da Fundação Irene Rolo ao Programa Escolhas- 5.ª Geração.
“Algarve 2020: uma proposta jovem”
A ECOS - Cooperativa de Educação Desenvolvimento e Cooperação pretende
realizar o projeto “Algarve 2020: uma proposta jovem” que tem como finalidade
promover a participação juvenil nos processos de tomada de decisão a nível
local e regional, mediante o estabelecimento de parcerias com as instituições e
associações do Algarve.
Prevendo-se a criação das comissões locais e regionais, o Conselho Municipal
de Juventude será convidado a integrar este projeto no sentido de apoiar a sua
implementação e a realização do 1.º Encontro de Juventude do Algarve.
GIP - Gabinete de Inserção Profissional
Nesta reunião do CMJT é efetuado o enquadramento e a explicação das
funções do GIP, bem como o resumo da sua atividade no terceiro trimestre do
ano (julho - setembro).
É, também, apresentado o Programa Impulso jovem, o qual está inserido no
Plano Estratégico de Iniciativas à Empregabilidade Jovem e de Apoio às PME.
Neste âmbito, destaca-se os Passaportes Emprego - Estágios Profissionais
acompanhados de formação a fim de promover a inserção ou reconversão
profissional de jovens desempregados.
O Município de Tavira tem ao dispor dos seus munícipes, desde maio, o GIP Gabinete de Inserção Profissional. A abertura deste gabinete resulta de uma
candidatura apresentada ao IEFP - Instituto de Emprego e Formação
Profissional e tem por missão apoiar jovens e adultos desempregados na
definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no
mercado de trabalho.

TOP 2013- Orçamento Participativo
A Câmara Municipal de Tavira vai proporcionar a concretização do Orçamento
Participativo, um instrumento inovador, de gestão pública participada, através
do qual todos os munícipes são convidados a participar, ativamente, no
processo de elaboração do Orçamento Municipal, assente nos princípios
básicos da democracia participativa, da transparência de processos e do rigor
financeiro.
Neste encontro o executivo municipal apresenta o TOP 2013 e explica as suas
fases de implementação.
Sede social da AJOT- Associação de Jovens Tavirenses
No decorrer da reunião é abordada a celebração do contrato com a AJOT que
tem a duração de um ano, eventualmente renovável por iguais períodos, e
resulta do reinício de atividade desta associação e da nova composição dos
seus órgãos sociais.
A nova direção apresenta um projeto diferente e direcionado, sobretudo, para a
juventude, embora pretenda proporcionar a toda a comunidade um leque de
iniciativas inovadoras.
Programa Escolhas- 5.ª Geração
O último ponto prende-se com a apresentação da candidatura da Fundação
Irene Rolo ao Programa Escolhas.
Trata-se de um programa de âmbito nacional que visa promover a inclusão
social de crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais
vulneráveis, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o reforço da
coesão social.
Este encontra-se na quinta fase e tem como finalidade apoiar o
empreendedorismo e a capacitação dos jovens, através da adoção de medidas
concretas de autonomização e responsabilização.

Tavira, 17 de outubro de 2012
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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