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NOTA DE ABERTURA

Porquê um Plano Estratégico para os Equipamentos de Juventude do Município de Sintra? 

Porque queremos reconhecer o capital humano jovem que temos no concelho, porque é para eles 

que trabalhamos todos os dias, para que o seu futuro aconteça hoje!

Sintra destaca-se pela juventude da sua população. É o 2.º município do país, com 62.896 munícipes 

com menos de 15 anos e 44.656 com idades entre os 15 e os 24 anos, e é o concelho da Área 

Metropolitana de Lisboa com mais população jovem (15-29 anos), 65.360 jovens. No ano letivo 

de 2017/2018, o Ensino Básico (3.º ciclo e secundário) representava mais de 44% dos alunos de ensino 

não superior de Sintra. Este grupo, com mais de 25.600 alunos, representa, a curto prazo, um potencial 

de futuros universitários do concelho (Pordata2018).

Assim, as nossas políticas locais dirigidas aos jovens devem ter como horizonte garantir condições 

para que os jovens possam sentir que Sintra é um lugar que lhes pertence, que é nosso, de todos. 

Ser jovem em Sintra, querer estar e viver em Sintra, só acontecerá se tivermos melhores escolas, 

se tivermos boas condições de habitação nos bairros dos nossos jovens, se criarmos oportunidades 

de estágios e de emprego com qualidade, se tivermos uma oferta cultural diversificada 

e meios de acesso ao valiosíssimo património do nosso concelho.

Ser jovem em Sintra obriga-nos a um compromisso com uma estratégia municipal, consistente 

e continuada, centrada nos jovens, no diálogo com os grupos informais e com as organizações juvenis, 

criando momentos de participação regular, dando palco ao seu imenso talento e capacidade para 

apresentar soluções, de acordo com os seus anseios e aspirações.

Neste processo, os Equipamentos de Juventude têm que ganhar uma nova intencionalidade na sua 

missão. Repensar os espaços, trazer os jovens para os espaços ou ir ter com os jovens onde eles estão, 

pensar estrategicamente que valências e projetos devem existir nos equipamentos, de acordo com 

a realidade de cada território, é o propósito deste Plano Estratégico que vos damos a conhecer.

 

Sabemos também que o envolvimento de todos na construção dos Planos de Ação de cada 

equipamento, através do estabelecimento de parcerias locais, permitirá dar conteúdo a estes espaços 

municipais, oferecendo meios para o desenvolvimento de projetos da iniciativa dos jovens, 

de participação direta, de partilha de serviços e recursos. 

 

A Missão dos equipamentos municipais é criar oportunidades para os  jovens de Sintra e dar-lhes 

ferramentas para um futuro que só pode ser promissor 

 

Basílio Horta
Presidente da Câmara Municipal de Sintra
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www.juventude.sintra.pt
www.cm-sintra.pt

Centro Lúdico de Rio de Mouro

Av. Gil Eanes (junto ao Mercado Municipal)
2635 Rio de Mouro
219 236 870
deju.clriodemouro@cm-sintra.pt

Casa da Juventude

Rua Padre Alberto Neto
2725-531 Mem Martins
21 926 70 80
deju.casajuventude@cm-sintra.pt

Centro Lúdico de Massamá

Rua das Rosas
2745-872 Massamá - Queluz
21 439 20 86
deju.clmassama@cm-sintra.pt

Centro Lúdico das Lopas

Rua Carlos Charbel
2735 Agualva - Cacém
21 923 68 71 
deju.cllopas@cm-sintra.pt

EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE SINTRA
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Este documento constitui-se como um pilar orientador da ação dos vários equipamentos para 

a juventude da Câmara Municipal de Sintra, a concretizar numa janela temporal de 5 anos.

As intenções expressas ao longo deste Plano Estratégico são fruto de um processo 

participativo de auscultação, diagnóstico e avaliação das várias práticas e conhecimentos 

internos, quer ao nível da ação individual de cada técnico, quer ao nível global da ação da 

recém criada equipa para a juventude dos equipamentos.

No âmbito desta primeira fase de diagnóstico, identificaram-se 4 quadrantes de ação para que 

a missão dos equipamentos e do trabalho dos técnicos seja alcançada, sendo eles o JOVEM 

(do Concelho de Sintra), a COMUNIDADE (enquanto fator externo à equipa de juventude), os 

EQUIPAMENTOS e os TÉCNICOS DE JUVENTUDE (como fatores internos). 

Na análise dos fatores externos, destaca-se a necessidade de proceder continuamente à 

recolha e atualização de informação e conhecimento sobre as realidades locais, de modo a 

garantir a caracterização social da forma mais fidedigna possível. No que respeita à análise 

de fatores internos, foi possível identificar as áreas prioritárias de ação que se concretizam 

nos objetivos de intervenção apresentados neste documento, e que visam dar resposta às 

principais necessidades mapeadas.

No penúltimo capítulo do documento (Agir) são descritos detalhadamen te os objetivos, 

as medidas e indicadores de su cesso por quadrante. Este capítulo constitui a dimensão de 

intervenção do Plano Estratégico, através do qual a equipa de juventude se propõe 

a alcançar a Visão e Missão destes espaços para a juventude.

Passamos a apresentar, a título de exemplo, algumas ações-chave para cada um dos 

quadrantes do Plano Estratégico, que podem ser aprofundadas com a leitura do documento, 

ajudando a clarificar os propósitos do trabalho que cada técnico desenvolve no seu dia-a-dia.

VISÃO

Empoderar os jovens de 
Sintra para que sejam 

protagonistas do espaço que 
ocupam potenciando as suas 

competências para participarem 
ativamente na sua comunidade.

MISSÃO

Somos centrados no 
empoderamento de jovens 

e na resposta às suas 
necessidades, expectativas 

e interesses.
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JOVEM
Deverá ser ambição da equipa de juventude garantir que os jovens se sentem apoiados 

no desenvolvimento das suas iniciativas. E que estes reconheçam os vários equipamentos 

e a equipa de juventude como um suporte importante para a concretização dessas mesmas 

ambições, aumentando a sua participação. Para tal, é importante:

COMUNIDADE
Os técnicos devem conhecer a comunidade em que operam e, reciprocamente, a comunidade 

deve reconhecer os equipamentos e os seus técnicos, como um espaço próximo de referência 

no trabalho com jovens da sua área geográfica. É, ainda, destacada a importância de um 

maior trabalho consciente e focado na cooperação com outras organizações de intervenção 

local. Para isso, é importante:

EQUIPAMENTOS
Uma das maiores expectativas para os equipamentos é que se mantenham, ao longo do 

tempo, atuais e relevantes, quer ao nível das suas infraestruturas, quer ao nível dos recursos 

e ofertas disponíveis. A manutenção de um espaço revelante é fundamental para que este seja 

reconhecido como uma mais valia na comunidade. Nesse sentido, é importante:

Conhecer melhor o público-alvo dos equipamentos;

Melhorar a divulgação (quantativa e qualitativamente) das iniciativas 

dos equipamentos (um dos fatores apontados como frágeis);

Aumentar a capacidade de responder aos anseios dos jovens, reconhecendo 

e validando as suas experiências e competências, e potenciando a sua 

participação e iniciativa.

-

-

-

Conhecer a comunidade local, nomeadamente ter uma maior noção de 

fatores sociodemográficos que influenciam e moldam a participação juvenil;

Conhecer as organizações que atuam a nível local o desenvolvimento de 

associações juvenis, facilitando o desenvolvimento de parcerias estratégicas 

que permitam exponenciar o trabalho em sinergia e em prol dos jovens;

Apoiar o desenvolvimento do tecido associativo juvenil e apoiar as iniciativas 

de grupos informais de jovens, agregando e dotando os jovens 

de ferramentas para aumentar a sua participação nos espaços, e a sua 

iniciativa enquanto cidadãos ativos.

-

-

-

Melhorar a capacidade (quantativa e qualitativamente) de divulgação das suas 

iniciativas;

Desenvolver soluções diferenciadas que respondam diretamente às 

necessidades e diversidade dos jovens que frequentam os equipamentos; 

Requalificar criando espaços específicos e atrativos para os jovens, flexíveis 

e ajustados a novas necessidades. 

-

-

-
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TÉCNICOS DE JUVENTUDE
Por fim, se olharmos para o “jovem” como a razão de existência deste Plano Estratégico, 

podemos olhar para os técnicos de juventude como os facilitadores deste processo 

de emancipação, aprendizagem e de cidadania nos territórios de cada equipamento 

de juventude. Foi notável a ambição demonstrada pelos técnicos ao longo do processo 

de desenvolvimento deste Plano Estratégico. É, por isso, importante que os técnicos se sintam 

mais conhecedores e capazes de agir perante as diferentes solicitações emergentes no seu 

trabalho com os jovens. 

Para tal deverão:

Revisitar o seu plano de formação, mantendo-o atualizado e procurando 

desenvolver competências nas áreas chave e prioritárias do seu trabalho;

Procurar criar uma cultura de partilha e disseminação de conhecimentos 

e experiências entre colegas;

Garantir que a equipa de juventude reúna frequentemente, revendo o Plano 

de Atividades Anual e o Plano de Ação que dá resposta à implementação 

deste Plano Estratégico.

Interessará ainda referenciar, a importância da continuidade do apoio à capacitação desta 

equipa, garantindo não só a consolidação dos conhecimentos e aprendizagens até agora 

atingidas, bem como o acompanhamento e mo nitorização deste processo de forma próxima 

e integrada.

De salientar também, a potencial renovação da equipa, incluindo novos técnicos com 

competências e experiências diferenciadas, que poderá impactar de forma muito positiva 

a dinâmica dos mesmos. Desta forma, será possível, através de novos e frescos olhares sobre 

os jovens de Sintra e às matérias que lhes dizem respeito, melhorar o trabalho já desenvolvido 

e integrar novas abordagens e práticas.

Por último, é importante que também este documento se mantenha relevante ao longo 

do tempo, devendo ser revisitado periodicamente. Este processo deve sempre envolver a 

participação dos técnicos dos equipamentos, dos jovens, das associações de jovens e demais 

parceiros locais com trabalho significativo na área da juventude. 

Assim, torna-se fundamental o desenvolvimento dos respetivos Planos de Ação específicos 

para cada um dos quatro equipamentos de juven tude. Estes planos de ação específicos 

serão criados de forma a garantir que o planeamento e a intervenção no território de cada 

equipamento, seja construído com os jovens e com as redes de parceiros locais, 

tendo em conside ração as necessidades e os objetivos de inter venção identificados neste 

Plano Estratégico.

-

-

-
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Este Plano Estratégico pretende ser um ponto de partida para colocar o Município de Sintra 

no pelotão da frente na área da juventude e na capacidade de resposta às ambições da sua 

população juvenil.

Em novembro de 2017, quando a anterior Divisão de Educação assumiu competências na área 

da Juventude, integrou a gestão de mais um equipamento municipal - a Casa da Juventude.

De modo a dar cumprimento às novas atribuições na área da juventude foi necessário, neste 

período de dois anos, conhecer e explorar o Plano Nacional para a Juventude 2018-2021. 

Neste processo, procurou-se seguir as orientações da Recomendação CM/REC(2017)4 e 

Memorando explicativo adotado pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa, que aponta 

para que os Estados-Membros assumam a constituição de estruturas baseadas 

na competência para a educação e formação de técnicos de juventude.

Assim, surge este trabalho, que pretende orientar a ação da Equipa de Juventude, técnicos de 

juventude e, por conseguinte, dos seus equipamentos, para que se mantenham relevantes face 

às mudanças temporais e avanços sociológicos das suas populações ao longo dos tempos.

2.1 CONTEXTO E OBJETIVOS 
DO PLANO ESTRATÉGICO
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APROXIMAÇÃO AO TECIDO ASSOCIATIVO

ÁREAS PRIORITÁRIAS DE INTERVENÇÃO 

I

- Aprofundar e desenvolver o conhecimento e as relações entre 

associações e organizações ligadas à juventude e à Câmara 

Municipal de Sintra (CMS)

Dar posse ao Conselho Municipal de Juventude

Estabeler 2020 como o Ano Municipal de Juventude

-

FORTALECIMENTO DOS PROGRAMAS EXISTENTESII

- Dar continuidade do Programa de Voluntariado Sintra Jovem

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DE JUVENTUDEIII

- Constituir a equipa de juventude

Desenvolver um plano de formação e capacitação 

dos técnicos de juventude

Criar o Plano Estratégico para os Equipamentos 

-

-

Para responder às prioridades enunciadas, foi necessário recorrer à consultoria da DYPALL 

Network, entidade reconhecida pela sua competência científica e experiência no âmbito 

da formação, consultoria, investigação e desenvolvimento de planos estratégicos municipais, 

para desenvolver uma proposta de formação e consultoria na área da juventude para 

o concelho de Sintra.

A proposta de consultoria apresenta 3 eixos prioritários de intervenção: 

1 Análise da 

estratégia 

do Município 

para o sector 

da Juventude

Análise de 

competências 

dos técnicos e 

identificação de 

necessidades 

formativas 

Apoio à 

implementação 

da estratégia 

nos espaços 

municipais para 

a juventude 

2 3

-
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Em maio de 2019 deu-se início à intervenção da DYPALL Network, instituindo-se a realização 

de momentos formais de trabalho conjunto, entre técnicos, com o objetivo de capacitar os 

mesmos, planeando e pensando a juventude de forma integrada, permitindo também uma 

análise profunda que resulta no Plano Estratégico para os Equipamentos, aqui apresentado. 

Permitir uma reflexão sobre o trabalho socioeducativo na área 

da juventude no Concelho de Sintra;

Identificar valências chave e respostas que os equipamentos 

municipais na área da juventude podem desenvolver 

no Concelho;

Reestruturar o trabalho desenvolvido nos equipamentos, 

trazendo uma intenção, direção e ação na área da juventude;

Capacitar os técnicos que constituem a equipa de juventude, 

identificando necessidades formativas de forma a melhorar 

e aumentar as competências dos mesmos; 

Identificar estratégias e mecanismos para aumentar 

o envolvimento dos jovens e da comunidade na utilização 

dos equipamentos e na criação de respostas às necessidades 

locais;

Ajustar o modelo de funcionamento de forma a estimular 

e potenciar espaços de criação e liderança para os jovens, 

diversi ficando assim a oferta de atividades dos equipamentos;

Garantir a sustentabilidade e entendimento comum das linhas 

orientadoras para o trabalho na área da juventude, 

quer nos téc nicos, quer nas chefias;

Aumentar o reconhecimento externo e interno 

dos equipamen tos, bem como a articulação interna entre 

as diversas unidades orgânicas da Câmara Municipal 

de Sintra (CMS).

-

-

-

-

-

-

-

-

O Plano Estratégico para os Equipamentos de Juventude tem como objetivos principais:
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2.2 PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO

2.2.1 CRONOGRAMA

Por forma a garantir que o Plano seja relevante e um espelho da reali dade do concelho foram, 

desde o início, envolvidos vários atores relevantes e partes interessadas na elaboração 

do mesmo.

MAIO
2019

Recolha de Dados

Formações _ Trabalho de juventude

Entrevistas aos técnicos (focus groups)

Análise _ Documentação recolhida

Questionários exploratórios

Formulação de conteúdo crítico

Pensar o Plano Estratégico 

Reuniões de trabalho

Construção de uma Visão Comum

JUNHO
2020
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2.2.2 DESCRIÇÃO DE ETAPAS

Houve, como representado na imagem anterior, nove etapas principais, sendo elas:

1. RECOLHA DE DADOS

A   Documentos de Enquadramento da Rede de Equipamentos Lúdicos (REL) e 

Casa da Juventude (CJ)

B  Relatórios de Atividades da REL e CJ

C  Planos de Atividades da REL e CJ

D   Caracterização socioeconómica do concelho de Sintra - indicadores 

estatísticos e regulamentos

E  Regulamentos Municipais (Conselho Municipal de Juventude)

F  Atas da Assembleia Municipal e Reunião de Câmara

G  Dados Estatísticos (INE e PORDATA)

H  Jornais Locais

I  Pesquisas Web

Numa fase inicial, foram recolhidos vários documentos, identificados 

de seguida, que permitiram uma análise integrada e multidimensional.

2. FORMAÇÕES INTRODUTÓRIAS AO TRABALHO DE JUVENTUDE

Após a criação da equipa que acompanharia este processo, revelou-se 

fundamental dotar os técnicos de conceitos-chave e conhecimentos base 

sobre o trabalho de juventude, numa ótica mais generalista para que, 

posteriormente, se pudesse estreitar e focar no trabalho desenvolvido 

pelos equipamentos com e para jovens.

3. ENTREVISTAS AOS TÉCNICOS (FOCUS GROUPS)

Estas entrevistas permitiram recolher diferentes impressões, perspetivas 

e informações na visão dos técnicos sobre o seu trabalho e dos equipamentos 

na área da juventude, possibilitando ainda que se realizassem visitas 

de reconhecimento aos espaços, para um melhor entendimento dos mesmos.
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4. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO RECOLHIDA

Após uma recolha de diferentes dados, qualitativos e quantitativos, 

provenientes tanto da recolha de dados, como das entrevistas aos técnicos, 

procedeu-se à sua  análise de forma a uniformizar a linguagem e a desenhar 

uma estraté gia de acordo com os mesmos, permitindo identificar áreas onde 

existiam lacunas de informação e que, por isso, necessitavam de serem mais 

exploradas.

5. QUESTIONÁRIOS EXPLORATÓRIOS

As equipas de cada Centro Lúdico e Casa da Juventude exploraram e 

caracterizaram diferentes dimensões dos equipamentos, desde os seus 

potenciais utilizadores, oferta, espaços físicos e competências dos técnicos 

alocados. Esta fase dotou a equipa de uma maior consciência das diferentes 

valências e respostas (ou falta delas) às necessidades e interesses dos jovens 

que utilizam ou que se pretende que utilizem os equipamentos. 

6. FORMULAÇÃO DE CONTEÚDO CRÍTICO

Este passo foi fundamental para a compreensão dos diferentes contextos 

e intervenções, permitindo chegar a conclusões sobre  diversos aspetos 

dos equipamentos, bem  como sobre as suas lacunas, necessidades e pontos 

fortes. Além disso, encontraram-se pontes entre equipamentos 

que futuramente podem ser potencializadas de forma a construir 

e desenvolver uma ação integrada. 

7. PENSAR O PLANO ESTRATÉGICO

Este instrumento revela-se como elemento-chave de transformação e melhoria 

do trabalho desenvolvido pelos equipamentos no sector da juventude. Em 

conjunto com a equipa designada para trabalhar esta dimensão, identificaram-

se áreas prioritárias de intervenção e diferentes medidas a implementar, 

de acordo com o levantamento de necessidades e a caracterização dos 

equipamentos.
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8. REUNIÕES DE TRABALHO

As diferentes sessões de formação, que decorreram em diferentes formatos 

(online, presencial, webinars), permitiram clarificar o papel do Técnico 

de Juventude e o seu impacto no território. Além disso, dotaram os técnicos 

de maior conhecimento na área e das suas próprias competências, resultando 

em pla nos individuais de formação. Estes momentos foram essenciais para 

criar um entendimento coletivo do trabalho com jovens e o propósito 

do mesmo.

9. CONSTRUÇÃO DE UMA VISÃO COMUM

Um dos objetivos deste processo foi criar uma maior intencionalização 

do trabalho com jovens, valorizando e uniformizando o mesmo nos 

equipamentos. Reconhecendo as potencialidades e desafios dos espaços, 

dos territórios e dos técnicos construiu-se, coletivamente, uma visão e uma 

missão comum que orienta e direciona a intervenção no sector da juventude.
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2.2.3 EQUIPA

No âmbito da criação deste Plano, sobretudo na sua fase de desenho, foi constituída uma 

equipa de Juventude, que pretende tornar-se uma equipa chave que dê seguimento a 

este trabalho e que seja, de alguma forma, responsável pela sua execução, adaptação e 

atualização ao longo dos tempos. Pretende-se que esta equipa seja constituída por elementos 

importantes dos equipamentos de juventude da CMS.

O grupo de técnicos a capacitar/formar (11) foi encontrado a partir de reflexão interna e da 

auscultação de todos os trabalhadores dos equipamentos  (Casa da Juven tude e Centros 

Lúdicos), com formação profissional e superior em áreas diversas, independente mente da 

categoria profissional.

Neste processo de identificação dos técnicos com motivação para abraçar o desafio 

de trabalhar de forma intencionalizada com os jovens, apresentou-se como objetivo:

Criar uma Visão integrada dos espaços municipais 
(centros lúdicos e casa da juventude) como resposta aos jovens

Para responder a este objetivo foi necessário encontrar, nos elementos que constituem 

as equi pas dos quatro equipamentos (30), aqueles que apresentassem alguns requisitos 

essenciais:

Experiência relevante na área da juventude;

Vontade de trabalhar com jovens e jovens adultos;

Vontade de abraçar um novo desafio profissional;

Disponibilidade interna;

Capacidade para integrar uma nova equipa (competências interpessoais).

-

-

-

-

-
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Os elementos convidados a integrar a equipa de juventude dos equipamentos têm na 

sua maioria formação superior. Contudo, também integram técnicos de outras categorias 

profissionais - assistentes operacionais e assistentes técnicos, o que constitui uma mais-valia, 

trazen do diversidade para a equipa. Os técnicos que integram a equipa têm, em média, 

um tempo de serviço na Câmara Municipal de Sintra superior a 18 anos, estando cerca de 

14 destes anos alocados ao trabalho nos equipamentos. A maioria esteve envolvida em 

associações do Concelho enquanto dirigente e/ou voluntário, e uma parte significativa tem 

experiência na área do associativismo juvenil. Cerca de dois terços dos elementos teve 

formação ou experiências profissionais anteriores relevantes para o trabalho socioeducativo 

com jovens.

Para uma melhor compreensão do que se entende por Técnico de Juventude, 

utilizou-se na reflexão, o referencial definido para os trabalhadores no sector da juventude, 

pela ANQEP, no âmbito do Curso de Técnico de Juventude (nível 4). Outros documentos 

serviram igualmente de referência, como o Portefólio Europeu para técnicos e líderes juvenis 

do Con selho da Europa, assim como o referencial da Estratégia Europeia de Formação para 

técnicos de juventude.

Através de uma análise do perfil e competências dos técnicos, foi possível apresentar um 

conjunto de conclusões que  viriam a ser a base e mote para a construção do processo 

de capacitação, de modo a que no final do mesmo pudesse ser possível afirmar que os 

trabalhadores municipais dos equipamentos de juventude são capazes de: promover o 

desenvolvimento pessoal e social dos jovens, ser agentes facilitadores de processos em que 

os jovens têm uma participação ativa  e se assumem como agentes de mudança no seio das 

suas comunidades e na sociedade como um todo.
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2.2.4 DIMENSÕES

Existem, portanto, 5 dimensões de atuação e 

elaboração deste Plano Estratégico, sendo elas: 

1
OBSERVAR E
CONHECER

— 

— 

Recolha de dados

Tratamento e Análise 
de dados

2
MAPEAR

— 

— 

Identificação de 
Necessidades e 
Prioridades

Principais conclusões

3
TRANSFORMAR

— 

— 

Estabelecimento de 
Metas

Objetivos (a trabalhar 
no Plano Estratégico)

5
(RE)AVALIAR E 
ACOMPANHAR

— 

— 

Instrumentos de 
Acompanhamento

Recomendações de 
aplicação

4
AGIR

— Equipa da Juventude

Plano Estratégico— 
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Na primeira dimensão, Observar e Conhecer, procurou-se em primeiro lugar recolher 

informação existente sobre todas as atividades realizadas em particular pelos vários 

equipamentos, por forma a entender melhor a realidade de atuação de cada espaço. O passo 

seguinte foi a auscultação de técnicos, através de entrevistas e grupos focais, com o objetivo 

de perceber melhor a sua opinião, visão e motivações no âmbito do seu trabalho, da evolução 

do espaço onde trabalham e das pessoas (jovens) com quem trabalham. Paralelamente, 

através de vários exercícios e dinâmicas de grupo, reflexão e prospeção, desenharam-se e 

identificaram-se vários aspetos a ter em conta na leitura das necessidades e criação do Plano 

Estratégi co para os Equipamentos de Juventude.

De seguida passou-se à dimensão do Mapear onde, a partir da análise da informação recolhida 

nos vários momentos, foram  identificadas as principais necessidades e prioridades de 

atuação, por parte da Equipa de Juventude.

Foram identificadas as principais necessidades e prioridades de atuação

Esta identificação revelou algumas conclusões a reter e a trabalhar no Plano, que, por sua 

vez, dão corpo à terceira dimensão do mesmo. Transformar, trata-se do estabelecimento de 

Metas de Ação e consequentes objetivos que devem ser aprofundados e trabalhados no Plano 

Estratégico.

A quarta dimensão, Agir, e sua execução, suportada pelo trabalho da Equipa de Juventude, 

cuja constituição, meta e funções serão exploradas mais adiante. 

Por fim, na fase de (Re)avaliar e Acompanhar são apresentados alguns instrumentos e 

recomendações de manipulação dos mesmos, que ajudarão a Equipa de Juventude a manter 

os seus esforços de trabalho conjunto e execução deste Plano, garantindo que a informação 

aqui disponível possa ser atualizada e continuamente adaptada ao longo dos tempos.
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Neste capítulo, apresentamos as principais observações e 

o mapeamento feito a partir da informação recolhida, das 

consultas efe tuadas e do tratamento dos dados, dando 

resposta às dimensões de “Observar e Conhecer” e 

“Mapear”.
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3.1.1 PONTO DE PARTIDA / RECOLHA DE DADOS

Pensar o futuro duma estrutura deve partir de uma análise concreta e elaborada do ponto 

em que nos encontramos para que, possamos evitar reinventar rodas, fazer os mesmos erros, 

ou tornar-nos obsoletos, trabalhando sobre ideias e informações antiquadas.

Nesse sentido, esta análise do ponto de partida passou por recolher informação, tratar 

e analisar dados a partir dos seguintes instrumentos:

PLANOS DE ATIVIDADES (anos anteriores)

Objetivo Principal: Recolher informação sobre práticas correntes e trabalho 

já desenvolvido.

REUNIÕES DE TRABALHO / FORMAÇÃO

Objetivo Principal: Trabalhar sobre os vários documentos (abaixo 

identificados) e gerar reflexão crítica e teórico-prática sobre o que constitui o 

trabalho de juventude, ao nível macro e micro.

CANVAS DO EQUIPAMENTO DE JUVENTUDE

Objetivo Principal: Pensar o equipamento de juventude, respostas, envolvente 

e partes interessadas.

QUESTIONÁRIO NECESSIDADES

Objetivo Principal: Aprofundar a reflexão sobre a juventude de Sintra, 

comunidade circundante a cada equipamento e valências de cada 

equipamento.

ENTREVISTAS E FOCUS GROUPS

Objetivo Principal: Recolher diferentes perspetivas de técnicos e utilizadores 

dos equipamentos, de acordo com as suas experiências e conhecimento 

dos espaços e território.

TABELA DAS PARCERIAS

Objetivo Principal: Identificar parceiros estratégicos chave de cada 

equipamento, refletindo sobre a mais-valia dessas parcerias e possibilidades 

de cooperação.

3.1 ANÁLISE
DESCRITIVA
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EXERCÍCIO / EXPECTATIVAS DA EQUIPA DE JUVENTUDE

Objetivo Principal: Identificar e constituir o grupo de trabalho “Equipa de 

Juventu de”, cuja missão será dar seguimento e executar o Plano Estratégico.

POSTER DO EQUIPAMENTO DE JUVENTUDE

Objetivo Principal: Exercício de pensamento criativo sobre o presente 

e o futuro dos equipamentos, lançando bases para a construção de uma visão 

para cada equi pamento e para os seus técnicos.

PORTEFÓLIO TÉCNICO DE JUVENTUDE

Objetivo Principal: Refletir sobre as competências necessárias à execução 

das tarefas de cada técnico, assim como aferir e autoavaliar as suas 

competências pessoais, lançando espaço para identificar necessidades 

de formação e desenvolvimento profissional (individuais ou coletivas).

Uma vez explanados os vários momentos/instrumentos de recolha de 

informação, apresentamos os dados recolhidos, com a informação tratada. 

Optou-se por fazer a análise desta informação a partir de 4 elementos, tendo 

o “jovem” como elemento primeiro e central de toda a ação subsequente, 

tendo à sua volta a “comunidade”, os “equipamentos de juventude” e os 

“técnicos de juventude”, que agem enquanto facilitadores e desbloquea dores 

do potencial do jovem.
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O objetivo é conseguir perceber quem são os jovens de Sintra, os jovens 

que frequentam os espaços de juventude, os jovens a quem não chegamos 

e o porquê de não chegarmos até eles, compreendendo assim as suas 

necessidades, expectativas, ambições e preocupações,

3.1.2 JOVENS

Passamos, por isso, à análise dos perfis de jovens de Sintra, que teve como 

base a perceção, conhecimento e experiências dos técnicos alocados a 

cada equipamento. Optou-se por fazer uma análise por perfis, segmentando 

os jovens pela maneira que utilizam os equipamentos, permitindo que as 

equipas pudessem ajustar a sua resposta considerando as especificidades 

do território. Este processo procurou potenciar o desenvolvimento e a 

partilha entre equipamentos de estratégias de atuação e de adaptação às 

necessidades dos perfis de jovens identificados. 

Entender o jovem que frequenta o espaço de juventude 
permitirá desenhar espaços e ter técnicos capazes 

de ajudar o jovem a alcançar o seu potencial.    
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  _ Conviver
  _ Atividades Pontuais
  _ Jogar
  _ Navegar na net

  _ Questões comunicação, divulgação e escolha de canais
  _ Abrangidos por outras alternativas
  _ Questões geográficas e de mobilidade
  _ Questões de Localização?
  _ Questões de Oferta?

  _ Conviver
  _ Estudar
  _ Atividades Pontuais
  _ Utilização de Sala Jovem
  _ Navegar na net
  _ Convite Atividade / projeto específico 
     (ex. Turma profissional)
  _ Voluntários

  _ Questões comunicação, divulgação e escolha de canais
  _ Abrangidos por outras alternativas
  _ Questões geográficas e de mobilidade
  _ Questões de Localização?
  _ Questões de Oferta?

  _ Voluntariado
  _ Apoio Grupos Organizados
  _ Apoio Grupos informais

  _ Questões comunicação, divulgação e escolha de canais
  _ Abrangidos por outras alternativas
  _ Questões geográficas e de mobilidade
  _ Questões de Localização?
  _ Questões de Oferta?

  _ Voluntariado
  _ Apoio Grupos Organizados
  _ Apoio Grupos informais

  _ Questões comunicação, divulgação e escolha de canais
  _ Abrangidos por outras alternativas
  _ Questões geográficas e de mobilidade
  _ Questões de Localização?
  _ Questões de Oferta?

Frequentam 
o espaço?

Motivações ou Razões para o 
frequentarem/ não frequentarem

Adolescência
(14-18)

Pré-
Adolescência

(10-13)

Adolescência
(18-24)

Adolescência
Tardia
(25-30)

PERFIL

A. PERFIL DOS JOVENS QUE FREQUENTAM O ESPAÇO

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não
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Foram, ainda, identificados um conjunto de jovens aos quais os equipamentos não con seguem 

chegar, mapeando-se ainda alguns dos motivos que o justificam:

_  Menos informados ou com menos acesso a 
informação CLL

_  Associações de estudantes / estudantes 
CLL, CLM, CJ, CLRM

_  Jovens que não tiram o proveito do 
potencial dos equipamentos CLM

_  Aos que estão “do lado de fora da porta” 
/ rua CLM, CJ

_  Os que precisam de apoio para os seus 
projetos CLM

_  Aos que estão fora do contexto associativo 
CLL

_  Aos inativos e desempregados / NEET CJ

_  Aos Jovens com mais vulnerabilidades CLL, 
CJ

O que precisamJovens a quem não chegamos

_  Melhorias de comunicação e divulgação 
CLL, CLM

_  Promoção e apoio das suas iniciativas CLL, 
CLM, CLRM

_ Espaço apoiado de participação CLL, CLM, 
CLRM

_  Que cheguemos até eles / aproximação 
CLM
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Potencialidades dos Jovens

_ Interajuda - Cooperação CLRM
_ Multiculturalidade CLL
_ Identidade CLL
_ Interesse e Motivação CLM
_ Iniciativa CLL
_ Talentos próprios CLL, CLM, CLRM
      - Tecnologia, artes, desporto, cultura e performance

_ Acompanhamento
_ Estabilidade Financeira

_ Acesso a diversidade de respostas
_ Oferta e diversidade associativa

_  A existência de vários espaços verdes públicos em bom 
estado e bem apetrechados (Parques e jardins com 
dinâmica e programação ativas)
_ Skate parque
_ Programação dinâmica

Características 
Pessoais e 
Identitárias

Retaguarda e Apoio 
Familiar CLL, CLM

O acesso e oferta 
das respostas na 

comunidade CLL, CLM

Oferta dos espaços 
urbanísticos e o seu 

estado de 
conservação CLL, CJ

Por fim, foram identificados os talentos, potencialidades e mais-valias que os técnicos 

reconhecem nos jovens da comunidade onde intervêm, tendo esta reflexão gerado o quadro 

abaixo que agrupou as potencialidades dos jovens por fatores pessoais e identitários, 

questões de ordem familiar e o apoio por parte da família dos jovens, o acesso a ofertas da 

comunidade e a ofertas de espaços de lazer. Importa analisar, mas também aprofundar o 

conhecimento sobre este potencial, principalmente quando desenhamos atividades com 

e/ou dirigi das a jovens, mas também para perceber como podemos melhorar a resposta a 

anseios ou problemáticas dos jovens.
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Uma análise constante da comunidade cir cundante de cada equipamento é chave para  

perceber melhor, não só o jovem, mas também as maiores necessidades de ação a nível local, 

aumentando a proximidade à população e ao jovem, reconhecendo e dando visibilidade ao 

trabalho desenvolvido em cada espaço.

É nesse sentido que optamos por incluir, neste elemento circundante do jovem, as parcerias 

que cada equipamento deverá ter ou procurar criar, de forma a melhor servir as necessidades 

do jovem. Não é intenção de qualquer equipamento público de juventude substituir a ação 

que outros atores têm no desenvolvimento e formação dos jovens, mas sim, cooperar com 

estes, potenciando a relação de complementariedade e de construção de sinergias.

Nesse sentido, apresentamos aqui as características principais identificadas na comunidade 

circundante de cada equipamento, enunciando os principais aspetos a ter em conta, assim 

como as questões principais que precisam de resposta.

No que respeita às parcerias, optamos por apenas referi-las no capítulo 4, almejando já o 

trabalho a desenvolver no futuro.

3.1.3 COMUNIDADE
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DESCRIÇÃO DE PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS

_ Insucesso escolar CLL
_ Indisciplina CLL
_ Absentismo escolar CLRM

_ Carências Económicas CLL
_ Famílias numerosas muitas vezes sem a presença parental CLL
_ Responsabilidade parental dos irmãos mais velhos com os mais novos CLL
_ Alguns problemas sociais CLL
_ Consumos CLRM
_ Falta de literacias CLL

_ Escassez de espaços de estudo CLM
_ Ausência de Biblioteca CLL
_ Escassez de informação e ofertas culturais e lúdicas CLM, CJ
_ Ausência de cuidado, limpeza e manutenção CLL, CJ

_ Diversas nacionalidades CLL
_  Pessoas indocumentadas e dificuldade em regularizar essa situação CLRM, 

CLL
_  Problemáticas associadas à escassez de oportunidades para fixação da 

população CLL 

_ Oferta de emprego, a procura do primeiro emprego CLL, CLRM, CLM, CJ

Problemáticas 
escolares e de 

apoio ao estudo

Problemáticas 
de âmbito familiar

A.  DESCRIÇÃO DA COMUNIDADE

Começou por se mapear um conjunto de problemáticas identificadas pelos técnicos 

de juven tude nos questionários e durante as entrevistas e grupos focais.  

Essas problemáticas são apresentadas na tabela abaixo.

Problemáticas ao 
nível do espaço 

urbano

Problemáticas 
associadas à 

diversidade cultural

Problemáticas
laborais

É deveras importante constatar que a identificação e posterior análise destas problemáticas 

revela prioridades territoriais (divididas por cada equipamento), mas estas prioridades devem ser 

trabalhadas de maneira integrada, articulada e cooperativa entre os vários equipamentos, não 

sendo necessidades restritas apenas a quem as identificou. Por exemplo, a intervenção ao nível 

da problemática familiar e consumos, sinalizada pelo Centro Lúdico de Rio de Mouro (CLRM), 

não deverá ser restrita ao trabalho desenvolvido neste equipamento. Esta intervenção, como as 

restantes, deve ser integrada, de forma holística, num plano de desenvolvimento profissional dos 

técnicos de todos os equipamentos. 

É por isso importante reconhecer a singularidade de cada equipamento, tendo em conta os 

diferentes fatores que os caracterizam e diferenciam, ajustando assim a intervenção ao território 

e respondendo às especificidades mapeadas. Por outro lado, é fundamental compreender 

e reconhecer a importância da transversalidade do trabalho desenvolvido nos mesmos, que 

beneficiará da partilha e apoio dos pares. Desta forma, será possível garantir a sustentabilidade da 

intervenção, garantindo que a mesma não depende de um técnico ou uma equipa específica, mas 

sim de uma forte cooperação, entendimento e visão comum 

do trabalho de juventude no concelho.
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A análise deste elemento permite-nos gerar 

um quadro explanador das principais 

valências de cada equipamento, permitindo 

desde já atestar as várias sinergias, pontes 

e similaridades entre os vários espaços. 

Esta análise permitirá per ceber, no âmbito 

do Plano Estratégico, de que forma poderão 

os vários equipamentos coope rar entre si, 

partilhando estratégias e competências, 

de forma a melhor responder às ambições 

dos jovens.

Procurou-se identificar as principais 

atividades de cada equipamento, as valências 

do espaço físico em si e as suas mais-valias.

O olhar sobre cada equipamento revelou 

tam bém a forma como cada equipamento 

poderá dar resposta às necessidades dos 

jovens, assim como a visão da comunidade 

sobre o espaço, indicando pontes que podem 

ser feitas entre as valências de cada espaço. 

Nas tabelas seguintes existem diferentes 

cores que reforçam os elementos em comum 

entre os equipamentos. Assim sendo, 

os elementos que não estão destacados 

com qualquer cor contituem-se referências 

únicas ao respetivo equipamento. De 

forma a melhor ilustrar esta representação 

gráfica, tomando a tabela seguinte como 

exemplo, verificar-se-á que três dos quatro 

equipamentos partilham como atividades 

fixas iniciativas na área de expressão plástica 

(cor verde) e horas do conto (cor azul). 

De igual forma a tabela permite constatar 

que, por exemplo, a Casa da Juventude é o 

único equipamento que acolhe e dinamiza 

um Banco de Livros Escolares (cor preta).

3.1.4 EQUIPAMENTO
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ANÁLISE GERAL DOS EQUIPAMENTOS

Os quatro equipamentos de Juventude são 

gratuitos.

O Centro Lúdico das Lopas (CLL)  e a Casa 

da Juventude (CJ) oferecem espaços de 

atividades diferenciados:

— Auditório

— Sala de informática

— Sala multiusos

— Ponto de encontro

— Receção

A Casa de Juventude (CJ) apresenta um 

Centro de documentação.

O Centro Lúdico de Massamá (CLM) e Centro 

Lúdico de Rio de Mouro (CLRM) são espaços 

informais destinados a atividades lúdico-

pedagógicas.

Opiniões da Comunidade sobre espaços:

— Há críticas sobre questões que 

se relacionam com o espaço físico, 

nomeadamen te sobre o seu estado 

de conservação, propósito e pouca oferta 

(CJ), a falta de segurança/perigosidade 

(CLRM)

— Há elogios à limpeza, localização, 

ao au ditório (CJ), adequação a crianças 

e jovens (CLRM), excelentes instalações 

e ambiente tranquilo (CLM)

— Atividades Fixas

Espaço livre e gratuito para todas as idades e 
grupos organizados que oferece um conjunto 
diversificado de atividades e possui ainda um 

auditório e uma sala de informática 
com acesso à internet.

Espaço informal (lúdico-pedagógico), 
que proporciona uma ambiente 

de conví vio e de partilha.

A Casa da Juventude é um espaço, concebido 
para conciliar o lazer e a formação, com as 

seguintes valências: Centro de Documentação; 
sala de estudo e espaço WIFI; Centro 

Informática/Internet; Ponto de Encontro; 
Sala multiusos e receção.

Um espaço informal 
(lúdico-pedagógico), que proporciona 
um ambiente de convívio e de partilha.

CLL (Centro Lúdico das Lopas)

CLM (Centro Lúdico de Massamá)

CJ (Casa da Juventude)

CLRM (Centro Lúdico de Rio de Mouro)
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Sala XS: acolhimento temporário, para crianças entre 
os 0 e os 6 anos referenciadas pelas ELI’S;
Clube de Bem Estar;
Horas do Conto;
Área de Expressão Plástica;
Espaço multimédia (com computadores com acesso à 
internet, leitor CDs, etc.);
Equipamento Desportivo.

CLL CLM

CLRM CJ

ATIVIDADES FIXAS

ATIVIDADES PONTUAIS

Horas do conto; torneios; área de jogo simbólico; 
Espaço multimédia (com computadores com acesso à 
internet, wi-fi, leitor CDs, etc.); 
Espaço de leitura; área de expressão plástica livre; 
oficinas de artes plásticas;
Oferta diversificada de material desportivo para utili-
zação do espaço exterior.

Com’Viver+: >35 anos;
Horas do conto; torneios; área de jogo simbólico;
Espaço multimédia (com computadores com acesso à 
internet; Wii; leitor CDs).
Espaço de leitura, área de expressão plástica livre; 
oficinas de artes plásticas;
Equipamento e material desportivo para utilização do 
espaço exterior.

Acolhimento de iniciativas de entidades parceiras;
Banco de Livros Escolares;
Programa Voluntariado Sintra Jovem;
Reuniões do Conselho Municipal de Juventude;
Centro de Informática (com computadores com aces-
so à internet);
Equipamento Desportivo.

Dormir no Centro Lúdico;
Exposição de Pintura;
Noite Internacional de Jovens;
Convívio de Agualva;
Demonstração de modalidades desportivas “Lopas a 
Mexer”;
Ateliê de Construção de Flores;
Concerto de Bandas Jovens;
Entre Famílias - Prevenção dos Maus Tratos na Infância 
e Juventude;
Comemoração do Aniversário CLL.

CLL CLM

CLRM

CJ

Sintra Film Festival;
Yoga ao Ar Livre;
Centro Lúdico Assombrado;
Saída à Praia Grande, Lagoa Azul e Cabo da Roca, 
com os Clubes Séniores;
Dia Mundial da Criança;
III Encontro Internacional de Narração Oral da Lusofo-
nia;
Visita Cultural ao Museu de Odrinhas e Adega típica 
de Colares;
Expressões artísticas;
Cantar as Janeiras;
FamiliArte - Dia Internacional da Família;
Comemoração do Aniversário CLM.

Noite Assombrada;
Festa Fim de Férias;
Chá das Mulheres;
Santos Populares;
Torneio PS4; 
Rádio Amor;
Hora do Conto;
Jogos de Exterior;
Oficina de Expressão Plástica – Brinca a Decorar;
Dia da Mãe;
Comemoração do Aniversário CLRM.

A.TUA Sintra - Repensar a Casa da Juventude - 
YouthCoop;
Formação em Participação Juvenil e Associativismo 
em parceria com a YouthCoop;
Dia do Voluntário.
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Torneios, Workshops, Cinema, Concertos de 
Bandas, Mostra de talentos, Jogos de mesa; 
A parceria com a Youth Coop (educação para a 
cidadania e direitos humanos, da participação 
juvenil e do trabalho técnico de juventude, 
recorrendo à ENF e abordagens orientadas 
para a comunidade);
Educação inclusiva (PrimaverArte); 
Voluntariado; 
Programação de verão; 
Projeto na área das competências emocionais e 
sociais (Reino do Natal).

A promoção do encontro e convívio de pares, de 
torneios, jogos, festas temáticas que vão ao encontro 
dos seus interesses (expressões artísticas, saídas 
culturais e de convívio, Karaoke);
Oportunida de de novas experiências (assistir ao 
programa de tv “The Voice” nos estúdios, por 
exemplo);
Trabalho em parceria com a Associação Juvenil 
Narrativa Aleatória - Festival Aqui ao Lado; 
Colaboração em programa de atividades lúdico-
pedagógicas dirigido a jovens.

Acompanhamento, encaminhamento e escuta 
ativa das necessidades e interesses dos jovens.

Programa de Voluntariado “Sintra Jovem”; 
Conselho Municipal de Juventude; 
Comissão Eventual do Ano Municipal da Juventude; 
Projetos AMJ 2020- Projeto “Sing On”; 
Projetos das associações “Narrativa Aleatória” 
e “Grow Up”.

CLL CLM

CJ

CLRM

ATIVIDADES QUE FUNCIONAM

Festivais;
Criação de um projeto de Educação Ambiental;
Parcerias na área do desporto; 
Parcerias na área do teatro e dança;
Sala de Gaming;
Iniciativas Juvenis;
Voluntariado;
Criação de um projeto na área da Saúde e 
Sexualidade.

CLL CLM

CLRM

CJ

RESPOSTAS A INTRODUZIR

Lona de Sombra no deck;
Máquina de vending e de café;
Ações de Sensibilização:
- Saúde, Sexualidade, Afetos;
- Consumos;
- Comportamentos de Risco;
- Educação e Emprego;
- Voluntariado;
- Participação Juvenil;
Ferramentas de produção musical e multimédia;
Recurso a ferramentas de Gaming, música, artes, 
entre outras;
Estúdio de Dança;
Melhorar a informação e divulgação dos recursos.

Criar um espaço para dar resposta aos talentos artísti-
cos (vídeo e áudio) dos jovens da comunidade;
Criar uma relação mais próxima/parceria IEFP.

Criação de um espaço de ensaio e de gravação de 
música;
Divulgação de Informação:
- Saúde e Saúde Mental;
- Emprego;
- Habitação;
Capacity Building / Promoção do associativismo;
Dinamização de reflexão sobre adequação de 
horários.
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Equipamento Físico CJ, CLL, CLM, CLRM

Recursos Materiais CLL

Características Equipa CLM, CLL
- Multidisciplinaridade
- Trabalho de Equipa

Relações Interpessoais de Proximidade CLM

Estabelecer parcerias CLM, CLL, CLRM

Experiência da Equipa CLM, CLRM
- Acompanhamento situações vulneráveis 
- Aligeiramento dos Processos/Procedimentos
- Projetos Lúdico Pedagógicos
- ENF

Foco nos jovens/comunidade e no desenvolvimento de competências individuais CLRM, CLM

Voluntariado CJ

Capacitação das associações CJ

MAIS VALIAS DOS EQUIPAMENTOS

Animação Sócio-Cultural Lúdico Pedagógica;
Acompanhamento Informal/Procura de Respostas;
Animação do Livro e da Leitura;
Desenho e desenvolvimento de projetos com jovens;
Expressão plástica.

CLL CLM

CLRM CJ

INTERESSES DOS TÉCNICOS

Desenho de conteúdos e acompanhamento de acções 
de formação;
Cidadania e Literacia;
Produção Musical e Edição Vídeo;
Animação do Livro;
Mediação de Leitura;
Projetos com jovens;
Artes plásticas e performativas.

Competências Sociais e Pessoais;
Desporto;
Multimédia;
Animação do Livro e da Leitura;
Artes plásticas e performativas.

Diagnóstico e Intervenção Direta com jovens;
Divulgação de Informação;
Conhecimento de outras experiências de juventude.
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ÁREAS A DESENVOLVER

Este diagnóstico permitiu ainda identificar áreas a desenvolver nos equipamentos, 
a seguir apresentadas:

Digital, 
Multimédia, 

Gaming
CLL, CLM, CLRM

Artes 
Performativas 

(Teatro e Dança)
CLL

Aproveitamento 
dos

Espaços
CLM, CJ

Competências 
Sociais e 

Emocionais
CLRM

Leitura
CLRM

Artes Plásticas 
e Artísticas

CLRM

Desporto
CLRM

 Projetos de, 
com e para

Jovens
CLM

Saúde e 
Sexualidade

CLL

Área Formativa
CLM

Ambiente
CLL
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Por fim, a análise do elemento que poderá ter um papel fundamental para passar este 

docu mento das palavras à ação - o Técnico de Juventude. Neste âmbito foi usado um 

questionário baseado no portefólio do Técni co de Juventude do Conselho da Europa. Com 

este questionário foi possível verificar quais as áreas de ação dos técnicos de juventude 

em que se sentem mais ou menos confortáveis. Este processo permitiu identificar possíveis 

necessidades de formação, mas também áreas de cooperação na formação e desenvolvimento 

de competências entre pares. 

Permitiu, finalmente, ter uma boa noção das competências mais relevantes do Técnico de 

Juventude. O questionário permitiu perceber as competências em que os técnicos são mais 

ou menos competentes, ligando essas competências às necessidades dos jovens, às valências 

dos equipamentos, às necessidades de parcerias e a lacunas de expertise, desta forma, gerou-

se uma boa complementaridade de respostas, aumentando a capacidade do Município na sua 

ação junto da população juvenil, respondendo à sua missão de desenvol ver os jovens,  de uma 

forma transversal e holística, potenciando os vários atores que impactam o dia-a-dia da vida 

de um jovem.

3.1.5 TÉCNICO DE JUVENTUDE
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RESUMO DAS COMPETÊNCIAS DO TÉCNICO DE JUVENTUDE DE SINTRA

Numa primeira dimensão, é possível avaliar as áreas nas quais a equipa 

(como um todo) é mais ou menos competente de acordo com a figura. 

Numa outra análise, apresentada na tabela seguinte, pode identificar-se, 

por cada equipamento, em que área existe mais ou menos competência. 

Por fim, numa terceira dimensão, através das cores, podemos analisar 

o potencial de sinergia interna e de partilha de conhecimentos. 

Esta análise teve como base a avaliação feitas pelos técnicos dos seus 

conhecimentos/domínio nas 8 áreas de competência assinaladas numa escala 

de 1 a 5 (1 - “pouca competência”; 5 - “muita competência”), utilizando 

o referencial mencionado acima.

A análise das competências dos técnicos de juventude de Sintra pretende dar 

uma leitura geral sobre os conhecimentos e com petência da equipa nas várias 

áreas em que esta se auto avaliou, usando como refe rência uma adaptação do 

Portfólio do Youth Worker do Conselho da Europa. No gráfico, apresentado de 

seguida, é possível identificar quais as áreas onde a equipa, através da análise 

das auto avaliações de cada técnico, se considera mais e menos competente, 

sendo que áreas mais preenchidas refletem as dimensões mais fortes da 

equipa e, por oposição, as menos preenchidas são as que carecem de mais 

conhecimento e competências.

3

21

8

7 4

56

Proporcionar oportunidades 
de aprendizagem aos jovens

Apoiar e capacitar os jovens 
para entender a sociedade 
em que vivem e se envolver 
com ela

Apoiar os jovens na 
abordagem ativa e 
construtiva das relações 
interculturais

Praticar ativamente avaliação para 
melhorar a qualidade do trabalho 
de juventude levado a cabo

Apoiar aprendizagem 
coletiva em equipas

Contribuir para o 
desenvolvimento das 

suas organizações e 
assegurar que políticas e 

programas / iniciativas 
respondem melhor às 

necessidades jovens

Desenvolver, conduzir 
e avaliar projetos

Atender às necessidades 
e aspirações dos jovens
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+

 

 

 

+

 

-

 -

 

-

+

1.1. Construir relações positivas e sem julgamento com 

os jovens

1.2. Compreender o contexto social da vida dos jovens

1.3. Envolver os jovens no planeamento, execução e avaliação 

do trabalho dos jovens, usando métodos participativos

1.4. Relacionar-se com os jovens como iguais (incluindo 

a compreensão das relações de poder) 

1.5. Motivar e despertar o interesse dos jovens

1.6. Demonstrar abertura ao discutir questões pessoais 

e emocionais dos jovens no contexto do trabalho com 

jovens

1.7. Identificar “gatilhos emocionais” e saber como 

controlá-los

 2.1. Apoiar os jovens na identificação das suas 

necessidades, desejos e estilos de aprendizagem, tendo 

em conta quaisquer necessidades especiais 

2.2. Criar ambientes de aprendizagem seguros, 

motivadores e inclusivos para indivíduos e grupos

2.3. Usar uma variedade de métodos educacionais, 

incluindo os que desenvolvem a criatividade e estimulam 

a motivação para a aprendizagem

2.4. Fornecer aos jovens orientação e feedback adequados

2.5. Estar atento a situações que possam constituir-se 

como oportunidades de aprendizagem

2.6. Saber referenciar locais apropriados para obter 

informação que não se dispõe ou não se sabe

2.7. Informar os jovens sobre as oportunidades de 

aprendizagem e apoiá-los no seu aproveitamento efetivo 

3.1. Ajudar os jovens a identificar e assumir a 

responsabilidade pelo papel que desejam desempenhar 

na sua comunidade e sociedade

3.2. Apoiar os jovens a identificar objetivos, desenvolver 

estratégias e organizar ações individuais e coletivas que 

fomentem a mudança social 

3.3. Apoiar os jovens a desenvolver seu pensamento 

crítico e compreensão sobre a sociedade, poder, o 

funcionamento dos sistemas sociais e políticos e as 

possibilidades de os influen ciar 

3.4. Apoiar o desenvolvimento de competências 

e confiança dos jovens

Atender às 
necessidades
e aspirações 
dos jovens

Proporcionar 
oportunidades 
de 
aprendizagem 
aos jovens

CLRM CLMCJ CLL

Apoiar e 
capacitar os 
jovens para 
entender 
a sociedade 
em que vivem 
e se envolverem 
com ela
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4.1. Explorar e conhecer o próprio background cultural 

e a Aprendizagem Intercultural

4.2. Apoiar os jovens na aquisição de competências 

interculturais

4.3. Promover a interação entre jovens de diferentes origens 

no país e no exterior, para que possam aprender sobre outros 

países, contextos culturais, crenças políticas, religiões, etc.

4.4. Trabalhar de forma criativa sobre e com conflitos e 

situações ambíguas, e transformá-los de forma construtiva 

4.5. Incluir ativamente jovens de diversas origens nas 

atividades de trabalho dos jovens 

5.1. Envolver os jovens no planeamento e organização 

da avaliação do trabalho desenvolvido

5.2. Planear e aplicar vários métodos participativos 

de avaliação

5.3. Utilizar os resultados da avaliação para melhorar 

as práticas

5.4. Manter-se atualizado sobre as pesquisas mais recentes 

relacionadas com a situação e as necessidades dos jovens

6.1. Avaliar ativamente o trabalho em equipa com os 

colegas e usar os resultados para melhorar a eficácia

6.2. Compreender e desempenhar diferentes papéis 

em equipa

6.3. Procurar e dar feedback adequado sobre o trabalho 

em equipa

6.4. Compartilhar informações e práticas relevantes 

no trabalho com jovens com colegas

7.1. Envolver ativamente os jovens na definição de políticas 

e programas da sua organização

7.2. Colocar princípios de gestão de projetos em prática

7.3. Conhecer políticas de juventude nacionais

7.4. Cooperar com outras pessoas, parceiros e entidades 

para moldar as políticas de juventude

8.1. Aplicar abordagens de gestão de projetos

8.2. Procurar e gerir recursos

8.3. Dar visibilidade aos projetos, ter competências 

de redação de relatórios e fazer apresentações para 

diferentes públicos

8.4. Usar ferramentas de tecnologia da informação 
e comunicação quando necessário

Praticar 
ativamente 
avaliação para 
melhorar a 
qualidade do 
trabalho de 
juventude 
levado a cabo

Apoiar a 
aprendizagem 
coletiva em 
equipa

Contribuir para 
o desenvolvi-
mento das suas 
organizações 
e assegurar 
que políticas 
e programas/
iniciativas res-
pondem melhor 
às necessidades 
jovens

Desenvolver, 
conduzir e 
avaliar projetos

CLRM CLMCJ CLL

Apoiar os 
jovens na 
abordagem 
ativa e 
construtiva 
das relações 
interculturais

7

8

6

5

4

+

 

 

-

-

-

+

-

 

 

+

+

+

-

+

  

+

-

 

+

+

-

+

+

+

-

-

+

 

 

 

 

+

-

-

+

-

 

+

 

-

+

+

 

 

-

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

 

+

 

-

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

-

 

+

-

 



43

DIAGNÓSTICO

Após análise, atribuímos um sinal de “mais” (+) às áreas nas 

quais as equipas se autoavaliaram de sobremaneira bem, e 

um sinal de “menos” (-) às áreas nas quais, pelo contrário, as 

equipas se autoavaliaram pior. As células sem qualquer sinal 

refletem uma avaliação mediana.

CÉLULAS LARANJAS 
Áreas onde não existe know-how na equipa, pelo que deverá ser 

complementado ou com know-how externo ou através de parcerias, 

e dever-se-á procurar formação na área.

CÉLULAS AMARELAS
Existe um potencial de sinergia, não dispensando o desenvolvimento 

de conhecimentos geral. Estas células indicam que existe uma carência clara 

de conhecimento numa determinada área em algum equipamento e que 

existe algum equipamento que, não se tendo avaliado com um conhecimento 

extrema mente alto, tem algum conhecimento e competência que pode 

ser partilhado.

A sinergia deverá ser feita entre equipamentos sem sinal (em branco) 

e equipamen tos com o sinal menos (-).

CÉLULAS  CINZENTAS
Células que indicam um nível de competência e conhecimento mediano. 

À semelhança das células brancas, não se apresentam como uma prioridade 

de formação, sendo, ainda assim, importante manter estas áreas atualizadas 

no decorrer dos tempos.

CÉLULAS BRANCAS 
Áreas onde existe um conhecimento e competência geral muito bom. 

É importante retirar desta análise que,  estas áreas não devem ser 

consideradas como prio ridade nos processos formativos, uma vez que existe 

conhecimento e competências suficientemente desenvolvidas na equipa.

CÉLULAS VERDES
Áreas onde existe um potencial de sinergia evidente, dado que um dos 

equipa mentos detém determinados conhecimentos e competências numa 

área em que outro equipamento refere ter pouca competência. A sinergia 

deverá ser feita entre equipamentos com o sinal mais (+) e outros com o sinal 

menos (-).

As cores pretendem avaliar o potencial de sinergias internas 

e dar nota de algumas orientações para a consolidação das 

competências, de acordo com a descrição abaixo.
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Concluindo, importa referir que a equipa deve rá apostar em desenvolver conhecimentos 

e competências através de formação ou parcerias estratégicas nas áreas em que exista 

pouco conhecimento in terno e, por conseguinte, pouco potencial de sinergias e partilha de 

conhecimentos entre pares.

Importa igualmente aprofundar conhecimentos e competências nas áreas amarelas onde, 

existindo algum conhecimento, este não é sólido. 

Interessa ainda que a equipa faça uma autoava liação anual entre pares e que vá atualizando 

este quadro. Idealmente, no espaço de alguns anos, verificar-se-ia as áreas vermelhas passar 

para verde (ou amarelo). Esta passagem significaria que algum dos equipamentos, no seu todo 

ou representado pelo técnico alocado a esse espaço, obteve mais conhecimentos 

e competências em determinada área. O técnico ou o equipamento podem e devem então 

disseminar esse conhecimento pela equipa.
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Existe um grupo alargado de jovens (principalmente de idade inferior 

a 18 anos) que utiliza os espaços autonomamente, sem necessidade 

de intervenção direta de um técnico, para jogar, conviver, utilizar a internet 

ou estudar.

JOVENS

3.2 CONCLUSÕES DA ANÁLISE 
PRINCIPAIS INDICADORES
PISTAS

A

-   Importa perceber qual a frequência das atividades 

pontuais, organizadas pelo espaço, em comparação com 

as atividades iniciadas por jovens (sem necessidades de 

intervenção dos técni cos de juventude);

-  Qual o papel e impacto dos voluntários nos espaços e na 

dinamização dos mesmos?

-  De que forma se pode tirar mais partido do potencial e da 

intervenção dos voluntários?

-  Que apoio a grupos organizados e informais é prestado, 

com que frequência é requerido, quão competentes se 

sentem os técnicos para prestar este apoio, que apoio 

externo (de outras organizações) é prestado e  qual tem sido 

a capacidade de efeti var e esclarecer um grupo sobre as 

questões trazidas?

As maiores razões apontadas para não se chegar a mais jovens são:B

-  Ausência de divulgação, distanciamento geográfico e 

dificuldade de mobilidade, bem como o facto dos jovens 

pode rem ter outras alternativas ou ofertas. 

-  A dificuldade do equipamento em apoiar as iniciativas dos 

jovens.

Existe algum desconhecimento sobre o público-alvo, os seus interesses, 

necessidades e potencial;
C
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Existem algumas parcerias estabelecidas entre equipamentos, juntas 

de freguesia e organizações locais, mas existe espaço para aumentar 

a capacidade de respostas e envolvência com a comunidade local criando 

mais parcerias e tendo uma maior noção das organizações existentes;

COMUNIDADE
D

-   Importa tomar consciência da relevância do trabalho em 

cooperação, nomeadamente com outras organizações com 

as quais poderá haver interesse em desenvolver parcerias.

Vários espaços têm oferta para públicos adultos, garantindo a convivência 

intergeracional no equipamento. Poderá ser necessário perceber o espaço 

e as competên cias dos técnicos para gerir e aumentar este potencial;

EQUIPAMENTOS
E

Os equipamentos são olhados como uma sede para o desenvolvimento 

do tra balho com jovens, ficando por isso reforçada a necessidade de alargar 

o âmbito de ação dos técnicos de forma a que se sintam mais capazes 

de envolver e criar respostas, nomeadamente para grupos-alvo atípicos.

F

Existe uma genuína vontade de trabalhar em colaboração com os jovens 

e promover a sua participação efetiva na dinamização de atividades 

nos equipamentos;

TÉCNICOS DE JUVENTUDE

Não existe uma voz única quando se pensa em juventude e na forma de agir 

face a este grupo etário. A pluralidade na forma de ver e agir sobre 

a juventude pode ser uma mais-valia, desde que balizada por estratégias 

e visões comuns;

H

Existe uma necessidade de dotar os técnicos de juventude de competências 

atuais referentes às suas funções, possibilitando o trabalho com novas 

aborda gens metodológicas e respostas mais adequadas aos jovens, 

não só desta geração, mas também das gerações vindouras;

No âmbito do desenvolvimento de competências, importará explorar 

as diferentes dimensões do trabalho de juventude, alargando e consolidando 

o conhecimento sobre o mesmo;

Dado o perfil sociodemográfico da população a que cada equipamento tenta 

dar resposta, é de destacar a importância do desenvolvimento 

de competências em áreas específicas de atuação, tal como a aprendizagem 

intercultural, emprego, etc.

I

G

J

K



47

DIAGNÓSTICO

3.3 ESTABELECIMENTO DE 
PRIORIDADES
NECESSIDADES DE AÇÃO 

- Adquirir mais conhecimento sobre os jovens do Concelho

- Respostas mais diversas para diferentes necessidades e públicos

- Necessidade de renovar espaços com o contributo dos jovens

- Ter mais iniciativas realizadas de jovens para jovens

- Conhecer, de forma mais aprofundada, as necessidades da comunidade

- Trabalhar mais em parceria (entre equipamentos e com entidades externas)

-  Melhorar a capacidade de divulgação, comunicação e alcance das atividades 

promovidas pelos ou nos equipamentos 

- Garantir que os equipamentos se tornam um local de relação com os jovens

- Capacitar os técnicos (áreas de ação, competências)
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PLANO ESTRATÉGICO4
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Este capítulo apresenta o Plano Estratégico, começando 

pela dimensão de trabalho de “Transformação”, no sentido 

de identificar que mudanças queremos ver acontecer, para 

depois passar à dimensão do “Agir”, explicando as várias áreas 

de ação, objetivos e indicadores de sucesso.
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4.1 GOVERNANÇA

Desenhar um Plano Estratégico para os Equipamentos de Juventude do Município de Sintra, 

obriga a ancorar esta intencionalidade no modelo de governança da Câmara Municipal 

de Sintra e na sua Visão para o concelho.

Assim faz sentido apresentar aqui o Modelo de Desenvolvimento Territorial, que foi aprovado 

em Assembleia Municipal, e que estabeleceu a Visão para Sintra XXI:

“Obtenção de um território ordenado, harmonioso e diversificado que promova 
o desenvolvimento económico sustentável numa perspetiva integrada – população, 

economia e ambiente -, e a valorização dos espaços que o compõem reforçando 
a sua identidade e melhorando a qualidade de vida das populações.”

Este modelo de desenvolvimento está explanado na Missão e nos Valores da Câmara Municipal 

de Sintra para 2018-2021 e que são:

MISSÃO DA CMS
O Município de Sintra tem como missão essencial criar condições de vida favoráveis aos 

cidadãos e às famílias, valorizando e envolvendo os trabalhadores da Câmara Municipal, 

favorecendo a cooperação entre as unidades orgânicas para, em conjunto, atuarmos com 

comprometimento e sentido de serviço, indo ao encontro das expectativas de quem cá vive, 

trabalha e nos visita, projetando Sintra como Património Mundial no país e no mundo.       

VALORES DA CMS
- Serviço Público;

- Transparência;

- Respeito pela diversidade étnica, social, económica e cultural;

- Diálogo, Participação e Consenso;

- Comunicação e Informação.
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No âmbito dos seus cinco objetivos estratégicos 2018/2021 e no que diz mais particularmente 

respeito aos jovens, fazemos aqui referência a TRÊS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS que permitem 

enquadrar o trabalho dos equipamentos municipais:

Objetivo Estratégico I – Conceder à solidariedade e às políticas sociais e de saúde relevante 

prioridade, através do apoio social às populações mais vulneráveis reforçando medidas 

de emergência para situações em risco e outras de natureza estrutural em parceria com 

entidades que atuem no campo social;

Objetivo Estratégico II - Fazer de Sintra um exemplo de desenvolvimento sustentável 

e de crescimento inclusivo;

Objetivo Estratégico V - Considerar a educação um instrumento privilegiado da cidadania 

e do desenvolvimento económico adotando as medidas necessárias para que o concelho 

disponha de uma escola ao serviço de uma juventude preparada para os desafios do presente 

e do futuro.

Para concretizar esta VISÃO para o concelho e estes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, a Câmara 

Municipal de Sintra, reconhece que o facto de ser o 2.º Município do país em população 

jovem, com cerca de 100.000 habitantes com menos de 25 anos, deverá dar prioridade 

ao trabalho com jovens, na concertação e na facilitação de projetos e ações que respondam 

a uma visão global e coerente da intervenção dos equipamentos municipais.

Esta prioridade encontra-se ainda plasmada no Projeto Educativo Local, especialmente 

no Eixo 3:

Eixo 3. Educação Permanente, Cidadania, Cultura e Participação - 1. Garantir a dinamização 

de iniciativas que promovam a educação permanente dos cidadãos e a participação 

em experiências intergeracionais de caráter lúdico, recreativo, cultural, desportivo, etc; 

2. Reforçar o papel da Escola na promoção e dinamização de projetos que promovam 

a Educação Permanente dos cidadãos; 3. Promover a articulação entre as escolas e a 

comunidade de forma a garantir o envolvimento e participação dos alunos na conceção 

e desenvolvimento de projetos e iniciativas que reforcem o desenvolvimento de 

competências para o exercício da cidadania; 4. Apoiar projetos e iniciativas que promovam 

a participação de jovens em atividades que aprofundem a sua participação cívica e cultural.
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Gerir os centros lúdicos;

Promover a realização de atividades de enriquecimento 

curricular nas escolas sob administração municipal;

Promover a implementação da componente de apoio à família 

no pré-escolar, na vertente de prolongamento de horário, nos 

jardins de infância sob administração municipal;

Assegurar a realização dos objetivos e programas municipais 

na área da Educação;

Garantir a representação do Município em comissões, 

delegações e/ou outros grupos constituídos para apreciar 

matérias da sua área de competência;

Desenvolver contactos e propor a celebração de acordos com 

instituições educativas, públicas e particulares, coletividades, 

organizações juvenis e outras entidades consideradas de 

interesse para a melhoria do sistema educativo;

Apoiar as iniciativas municipais tendentes ao desenvolvimento 

do ensino profissional, técnico e universitário no Município.

Exercer as demais competências municipais em matéria 

educativa e de apoio socioeducativo, que na sequência 

de contrato de execução celebrado com o Ministério da 

Educação, nos termos da lei, tenham transitado para a 

Autarquia e que não estejam expressamente cometidas a 

outros serviços ou empresas municipais.

A

B

C

D

E

NO ÂMBITO 
DA EDUCAÇÃO

F

G

H

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

A Divisão de Educação e Juventude encontra-se integrada no Departamento de Educação, 

Ju ventude e Desporto, criado em 2017, aquando da alteração da macroestrutura municipal, 

ga rantindo coerência e integração das políticas municipais.

As Atribuições da Divisão de Educação e Juventude (2017) encontram-se definidas nestes 

dois domínios (educação e juventude), sendo que a sua concretização se traduz, sempre 

que possível, numa intervenção integrada e abrangente no trabalho com os jovens. 

Assim:



PLANO ESTRATÉGICO

54

Assegurar a realização da política e dos objetivos municipais 

na área da Juventude, designadamente no que respeita 

ao reforço do associativismo e da autopromoção juvenil, 

à prevenção de comportamentos de risco e de fatores de 

exclusão social e a uma adequada inserção dos jovens na vida 

social e económica;

Promover o estabelecimento e execução, em estreita 

coordenação com outros serviços municipais, as organizações 

de Jovens, e com outras estruturas públicas e sociais com 

intervenção na área da Juventude, de programas especiais 

cobrindo as diversas áreas-problema da Juventude, tais como 

ocupação de tempos livres, habitação, emprego e formação 

profissional, saúde juvenil, cultura e desporto;

Assegurar diretamente serviços de informação e 

encaminhamento aos jovens facilitando o conhecimento 

de oportunidades e de mecanismos específicos de apoio 

existentes em diversos âmbitos;

Assegurar a gestão de equipamentos coletivos específicos de 

suporte à atividade juvenil;

Promover a edição de publicações de interesse relevante 

relativas às áreas de promoção da juventude.

A

B

C

D

E

NO ÂMBITO 
DA JUVENTUDE

Fonte:  (art.º  42 Despacho (extrato) n.º 9895/2017 Diário da República, 

2.ª série — N.º 220 — 15 de novembro de 2017)

A partir da descrição destas atribuições,  os equipamentos municipais (casa da juventude 

e centros lúdicos) e os seus técnicos, por estarem presentes nos territórios e, como tal na 

comunidade, estão comprometidos com o cumprimento dos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

enunciados e serão corresponsáveis no desenho duma estratégia municipal  a construir no 

trabalho com jovens, pelo que se torna vital a assunção de uma VISÃO e MISSÃO para os 

próprios Equipamentos Municipais, alinhada com as prioridades para o concelho,  junto deste 

grupo populacional, com realidades de vida, experiências e expectativas  muito diversas.
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4.1.1 EQUIPA DE JUVENTUDE

A

-

Compete à equipa de juventude assegurar que as várias fases do Plano 

Estratégico dos Equipamentos de Juventude são executadas.

ESTRUTURA

B

Dois elementos de cada Centro Lúdico

Três elementos da Casa da Juventude

Uma coordenadora da Divisão de Educação e Juventude (DEJU) 

Um ou dois consultores externos

-

-

-

-

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES

Pensar estrategicamente as respostas e o trabalho 

desenvolvido na área da juventude nos equipamentos;

Alinhar as atividades e programas desenvolvidos para a área 

da juventude com a estratégia e orientações do Município 

(e influenciar a definição destas orientações);

Ser referência dentro de cada equipamento no trabalho 

na área da juventude;

Apoiar as equipas dos equipamentos municipais 

na capaci tação para o trabalho com e para jovens;

Procurar respostas de capacitação para a própria equipa 

de juventude;

Identificar boas práticas na área de juventude que possam 

servir de aprendizagem (por exemplo, projetos, modelos 

de gestão de espaços, entre outros); 

Planear as atividades para jovens, potenciando sinergias entre 

os diversos equipamentos e parceiros locais;

Monitorizar e avaliar as atividades dos equipamentos para 

e com a juventude; 

Identificar necessidades e possibilidades de partilha 

de recursos entre os equi pamentos para a juventude;

Pensar e desenvolver uma imagem e forma de comunicação 

coerente entre os equipamentos;

Reforçar o desenvolvimento de novas parcerias que deem 

resposta às necessidades da juventude;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Servir de elo entre as diversas entidades que trabalham na 

área da juventude (a nível comunitário, na área envolvente 

do equipamento e do concelho em geral) – o equipamento 

ser referência a nível institucional e local;

Ser promotor da articulação com outros serviços 

com respostas para os jovens.

-

-

-
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4.1.2 PROCESSO DE DECISÃO

O processo de auscultação e capacitação da equipa de juventude identificou 

a necessidade de clarificar os mecanismos de tomada de decisão, de forma 

a dotar os técnicos de autonomia no que concerne à dinamização e promoção 

dos diversos equipamentos.

Dentro dos diferentes níveis de autonomia dos técnicos, importa esclarecer 

que a apresentação de propostas que carecem de autorização superior 

continua a seguir os parâmetros e mecanismos definidos internamente pelo 

Município. Estes mecanismos estão claramente mapeados e podem ser 

representados, de forma simplificada, com o seguinte esquema:

Técnico 

apresenta 

proposta

Diretor dá 

parecer 

coloca à 

consideração 

de Vereador 

do Pelouro

Executivo 

Municipal 

delibera e 

aprova

Vereador 

do Pelouro 

decide ou 

remete a 

decisão para 

o Executivo 

Municipal

Chefia de 

Divisão dá 

parecer e 

coloca à 

consideração 

do Diretor
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Interessa ainda salientar a aposta feita no estreitamento da comunicação entre os diferentes 

técnicos e equipamentos, identificando-se ferramentas comuns de trabalho, momentos de 

partilha e aprendizagem entre pares e espaços de co-construção e reflexão sobre as práticas 

implementadas e a implementar. O facto da própria chefia de divisão integrar a equipa de 

Juventude facilita a tomada de decisão de alguns processos e permite a agilização de alguns 

procedimentos, no que ao trabalho realizado por esta equipa diz respeito. Estas reuniões 

conjuntas são frequentes, realizando-se tendencialmente uma vez por mês, permitindo discutir 

sobre diferentes tópicos, programas e es paços de participação na área da juventude (como 

ilustrado da figura abaixo), aumentando a compreensão sobre o trabalho com jovens, bem 

como as suas áreas de intervenção.

Processo 
de apoio a 

ideias e projetos 
de jovens e 
grupos de 

jovens

Experiência 
de 

co-utilização 
dos 

equipamentos

Conselho 
municipal 

voluntariado 
plano de 

atividades

Plano 
estratégico 

e visão 
integrada dos 
equipamentos

REUNIÃO 
MENSAL 
EQUIPA 

JUVENTUDE
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4.2.1 VISÃO E MISSÃO 

4.2 VISÃO
GERAL DOS EQUIPAMENTOS 
DE JUVENTUDE

4.2.2 PRINCÍPIOS ORIENTADORES COMUNS

IN
C

LU
SÃ

O

Os equipamentos e os seus técnicos empenham-se no desenvolvimento 

de respostas para todos os jovens, adequando-as a diferentes grupos 

e neces sidades.

 Os equipamentos e as suas atividades estão disponíveis para todos jovens, 

sem qual quer tipo de discriminação.

Os equipamentos e os seus técnicos garantem que todos os jovens têm 

a oportunidade de aceder aos serviços prestados.

É assegurada uma intervenção de acordo com a complexidade do apoio 

solicitado e das necessidades demonstradas pelo jovem.EQ
U

ID
A

D
E

Os princípios dos equipamentos na área da juventude apresentam-se como bússolas 

e definem a orientação da intervenção com jovens, independentemente do contexto. 

Estes refletem os valores e normas que guiam e inspiram os técnicos de juventude no 

desenvolvimento do seu trabalho no território, assegurando a coerência entre os diferentes 

equipamentos.

Resultado do processo de trabalho e reflexão interna da equipa de juventude chegamos à 

formulação de uma VISÃO e de uma MISSÃO para os equipamentos de Juventude do Município 

de Sintra. Esta Visão e Missão colocam o Jovem no centro da ação.

VISÃO

Empoderar os jovens de 
Sintra para que sejam 

protagonistas do espaço que 
ocupam potenciando as suas 

competências para participarem 
ativamente na sua comunidade.

MISSÃO

Somos centrados no 
empoderamento de jovens e 

na resposta às suas 
necessidades, expectativas e 

interesses.
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A intervenção dos técnicos tem como foco a capacitação dos jovens, 

promovendo a sua autonomia.

Os equipamentos e os seus técnicos promovem a cidadania ativa 

e a participação dos jovens. 

As respostas disponibilizadas pelos equipamentos têm como base 

as expectati vas, interesses e necessidades dos jovens, dotando-os 

de ferramentas e conheci mentos para que possam atuar de maneira segura 

e responsável.

EM
PO

D
ER

A
M

EN
TO

(P
o

te
nc

ia
r 

co
m

p
et

ên
ci

as
 

e 
ex

p
ec

ta
ti

va
s)

LI
B

ER
D

A
D

E A liberdade é entendida como uma expressão ampla e manifesta da 

consciência de cada indivíduo, sendo por isso respeitada.

É assegurada a máxima liberdade para cada pessoa compatível com uma 

liberdade igual para todos os outros.

A informação garante a igualdade de acesso a todos os jovens.

A comunicação é compreensível e apelativa aos jovens, utilizando os canais 

preferenciais dos mesmos.

A comunicação com os jovens é eficaz e independente.A
C

ES
SÍ

V
EL

P
R

IV
A

C
ID

A
D

E Os equipamentos e os seus técnicos respeitam o direito dos jovens 

à privacidade, à confidencialidade e ao anonimato, proporcionando-lhes 

um ambiente seguro. 

Nos equipamentos existem espaços seguros para atender às necessidades 

e interesses dos jovens, sempre que os mesmos os procurem.

Os técnicos acolhem e refletem sobre as propostas dos jovens na 

implementação de estratégias, métodos e ferramentas para alcançar 

as pessoas jovens.

Os técnicos atentam aos comportamentos, necessidades e interesses 

demonstrados pelos jovens.

ES
C

U
TA

A
T

IV
A

Os jovens participam no desenho e construção das diferentes respostas 

dos equipamentos, bem como na avaliação das mesmas. 

A participação dos jovens é reconhecida e valorizada, contribuindo assim para 

o desenvolvimento dos equipamentos. 

Os jovens são incentivados a refletir sobre os equipamentos, propondo 

e ajustando soluções aos contextos;

PA
R

T
IC

IP
A

Ç
Ã

O
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4.2.3 OBJETIVOS COMUNS

- Promover espaços seguros para a relação dos/entre jovens

Capacitar os jovens aumentando as suas competências 

Responder às necessidades, expectativas e interesses dos jovens

Promover a participação ativa do jovem na comunidade

Reconhecer o potencial das associações juvenis e grupos informais de jovens, 

apoiando as suas ideias e iniciativas

Privilegiar e valorizar a educação não formal como metodologia 

de intervenção

A educação não-formal refere-se a programas e processos de formação pessoal e social 

planeados que visam melhorar a gama de capacidades e de competências, fora do 

currículo do ensino formal estruturado. A educação não-formal é o que acontece em 

lugares como as organizações de juventude, os clubes desportivos e teatrais e os grupos 

da comunidade onde os e as jovens se encontram, por exemplo, para realizar projetos 

juntos, jogar jogos, debater, ir acampar ou fazer música ou teatro. Os resultados de 

aprendizagem da educação não-formal são habitualmente difíceis de certificar, ainda 

que o reconhecimento social da educação não-formal esteja a aumentar. A educação 

não-formal também deve ser: 

- voluntária 

- acessível a todos e a todas (idealmente) 

- um processo organizado com objetivos educativos 

- participativa 

- centrada no e na aprendente 

-  sobre a aprendizagem de capacidades para a vida e de preparação para uma cidadania  

ativa

-  baseada no envolvimento da participação individual e aprendizagem em grupo numa 

abordagem coletiva 

- holística e orientada para o processo 

- com base na experiência e na ação 

- organizada com base nas necessidades dos e das participantes. 

 

A educação formal, não-formal e informal são complementares e reforçam-se mutuamente 

num processo de aprendizagem ao longo da vida.

Excerto retirado do COMPASS – Manual para a Educação para os Direitos Humanos com Jovens

-

-

-

-
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4.3.1 QUADRANTES DE VALÊNCIAS (RESUMO)

4.3 AGIR

Existem quatro grandes Quadrantes de Ação: EQUIPAMENTOS, COMUNIDADE, TÉCNICO 

DE JUVENTUDE e o JOVEM, tendo este como foco central da atividade. Toda esta ação 

deverá ser guiada pela missão previamente identificada: 

Somos centrados no empoderamento de jovens 
e na resposta às suas necessidades, 

expectativas e interesses. 
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A1. 
Desenvolver respostas adequadas 
às necessidades dos jovens de diferentes 
grupos etários

A2. 
Integrar uma maior oferta de atividades de 
acordo com o interesse e potencial dos jovens, 
expandindo a intervenção dos equipamentos

A3. 
Realizar iniciativas com base nos princípios 
da educação não formal, promovendo a 
participação dos jovens na sua conceção

A4. 
Melhorar e requalificar as infraestruturas para 
melhor responder aos interesses dos jovens

A5.
Definir o posicionamento dos equipamentos na 
comunidade e na estrutura da Câmara Municipal 
de Sintra (CMS)

OBJETIVOSA. 
EQUIPAMENTOS
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Realizar um estudo demográfico que mapeia as 
diferentes necessidades/interesses dos jovens de 
acordo com o contexto socioeconómico, e ajustado ao 
território geográfico de intervenção do equipamento

Criar um mecanismo interno que vise o 
encaminhamento dos jovens para organizações que 
melhor possam responder às suas necessidades

Integrar atividades nos equipamentos que sensibilizem 
e informem os jovens nas áreas e temas identificados 
como os consumos ou a procura do primeiro emprego

Estreitar a relação com atores de referência a fim 
de mapear iniciativas que possam ser do interesse 
dos jovens, encaminhando -os para estas iniciativas 

Auscultar os jovens, em diferentes dimensões (escolas, 
espaço público, associações...) sobre os seus interesses

Identificar jovens de referência que possam 
desenvolver atividades junto dos seus pares

Acolher atividades de atores locais que se ajustem 
aos interesses demonstrados por jovens

Avaliar e redefinir o horário dos espaços

Realizar atividades em espaços exteriores aos 
equipamentos

Promover e aprofundar os modelos de co-gestão dos 
equipamentos com associações de jovens

Criar uma bolsa de jovens voluntários para o 
planeamento e dinamização de atividades do espaço

Aumentar o número de iniciativas utilizando méto dos 
de educação não formal 

Criar espaços multiusos que os jovens possam usar 
para desenvolver projetos específicos nas suas áreas 
de interesse

Disponibilizar espaços diferenciados de acordo com as 
motivações dos jovens (espaços de estudo, de ensaio, 
gaming)

Ser reconhecida a relevância do equipamento pela 
comunidade (parceiros locais, lideranças comunitárias, 
comunidade em geral)

Realizar ações de visibilidade interna do trabalho 
desenvolvido pelos equipamentos na área de juventude  

Ser reconhecido enquanto recurso para o 
desenvolvimento de projetos na área da juventude 
da responsabilidade de outras unidades orgânicas 
divisões da Câmara Municipal de Sintra (ex. Ação social, 
emprego, saúde, etc.)

Resultados do estudo do ISCTE;
Elaboração de 1 relatório específico para 
cada equipamento

Identificar organizações parceiras chave e efetivar 
o encaminhamento de jovens para organizações 
parceiras

Número de eventos acolhidos de outras organizações 
no âmbito das necessidades mapeadas pelos jovens

Número de jovens envolvidos em iniciativas indicadas 
pelos equipamentos

Implementação de consultas “externas”, fora dos 
equipamentos, a jovens para aferir os seus interesses

Número de atividades propostas e organizadas 
por jovens

Número de atividades co-construídas com atores 
locais

Aumento do número de jovens beneficiários

Realização de atividades em espaços externos 
ao equipamento

Número de equipamentos com um modelo 
de co-gestão

Número de  voluntários integrados por equipamento

Aumento do número de iniciativas

Compra de equipamentos necessários à requalificação 
dos espaços

Aumento da taxa de ocupação dos espaços pela 
população jovem

Número de parcerias e de reuniões realizadas 
com parceiros locais

Número de ações externas realizadas

Número de projetos desenvolvidos em parcerias 
com outras divisões da Câmara Municipal de Sintra

MEDIDAS INDICADORES DE PERFORMANCE
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B1. 
Aumentar o conhecimento sobre associações 
e entidades públicas ligadas à área da juventude 
no território de cada equipamento

B2.
Fomentar o trabalho em rede, através do 
intercâmbio e partilha de experiências entre 
os atores locais com responsabilidades na área 
da juven tude no território de cada equipamento

B3.
Promover o desenvolvimento de sinergias 
e projetos de juventude no território de cada 
equipamento, entre os diversos atores locais

B4. 
Apoiar o desenvolvimento do Associativismo 
Jovem e das estruturas de participação 
dos jovens no Concelho

OBJETIVOSB. 
COMUNIDADE
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Realizar um diagnóstico/inquérito junto das 
orga nizações para identificar o seu público-alvo, 
atividades principais, necessidades e mais-valias

Desenvolver um plano de atividades que integre 
propostas de atores locais

Identificar, desenvolver e apoiar projetos em 
parceria com os Agrupamentos de Escolas da 
comunidade

Mapear organizações e atores locais com trabalho 
relevante na área da juventude

Criar momentos/reuniões de apresentação entre os 
equipamentos e as organizações, de forma 
a identificar sinergias entre as mesmas

Estreitar a comunicação com os atores locais, 
canalizando os jovens de acordo com 
as necessidades/interesses dos mesmos

Identificar e criar uma rede local com atores que 
pretendam desenvolver um trabalho continuado na 
área da juventude

Criar momentos mensais de partilha entre as 
organizações e desenvolvimento de respostas 
conjuntas

Criar projetos em parceria com as organizações 
locais 

Organizar momentos de formação e capacitação 
entre e para a rede local de juventude

Apoiar o desenvolvimento de projetos de 
associações de jovens, através do regulamento 
municipal de apoio à iniciativa jovem em Sintra

Apoiar a criação de novas associações juvenis

Criar um programa de formação para 
o associativismo juvenil e estudantil

Apoiar o estimular a participação das Associações 
no desenvolvimento do Conselho Municipal 
de Juventude (CMJ)

Recolha de respostas dos inquéritos enviados

Número de atividades integradas provenientes 
dos atores locais

Número de projetos realizados em parceria com 
escolas na comunidade

Atualização do mapa de rede de parceiros 
incluindo escolas, instituições e associações 
de diferentes tipologias

Reuniões com organizações com trabalho relevante 
na área da juventude

Identificação de pessoas de contacto de cada 
organização

Criação de um encontro anual da rede local 
de juventude

Número de reuniões realizadas

Número de projetos conjuntos

Número de formações para a rede local

Número de associações apoiadas através 
do regulamento

Número de novas associações

Número de participantes e de formações 
organizadas

MEDIDAS INDICADORES DE PERFORMANCE

Número de associações a participar nos diversos 
momentos do Conselho Municipal de Juventude 
(CMJ)
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C1. 
Promover o reforço dos conhecimentos 
e compe tências técnicas dos profissionais 
nos equipamentos na área da juventude

C2.
Capacitar os profissionais de juventude sobre 
o acesso e atendimento de grupos 
e comunidades específicas

C3.
Valorizar e impulsionar ideias e projetos 
propostos por jovens

C4.
Reforçar e renovar as equipas técnicas 
dos equipamentos na área da juventude

C5.
Integração em redes nacionais e europeias 
na área da juventude

OBJETIVOSC. 
TÉCNICO DE JUVENTUDE
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Monitorizar e rever semestralmente o plano 
de formação individual

Acompanhamento contínuo, entre pares, na 
concretização do plano individual de formação

Envolvimento de outros técnicos dos equipamentos 
no trabalho com e para jovens

Identificar oportunidades de formação, externas à 
entidade, onde os técnicos possam adquirir mais 
competências e informação na área

Mapear os grupos e comunidades específicas 
de cada território, identificando as maiores 
problemáticas

Identificar jovens líderes que possam servir de 
ponte entre os equipamentos e as comunidades

Conhecer estratégias para trabalhar com jovens 
de diferentes idades

Aumentar as competências dos técnicos nas áreas 
de interesse demonstradas pelos jovens

Acompanhar os jovens no desenho e 
desenvolvimento dos seus projetos e iniciativas

Reconhecer a importância das propostas dos 
jovens e valorizar as mesmas

Criar um espaço e ambiente seguro de conceção 
e desenvolvimento de ideias

Integrar técnicos com formação e trabalho 
específico na área da juventude

Usar programas existentes de estágios na função 
pública para permitir que jovens qualificados 
na área possam integrar as equipas dos 
equipamentos

Acolher voluntários nos equipamentos, através 
do Programa de Voluntariado Sintra Jovem

Aceder a boas práticas e modelos de gestão e 
programas na área de juventude realizados em 
Portugal, através da realização de visitas de estudo

Identificar e integrar redes Europeias ligadas 
à Juventude, de forma a aceder a programas, 
formação e informação relevante.

Taxa de sucesso dos planos superior a 50% das 
tarefas alocadas

Reuniões periódicas entre pares

Realização de momentos formativos específicos 
a cada equipamento

Partilhas periódicas, entre os equipamentos, de 
conteúdos formativos transversais a todos

Estudo sociológico sobre os jovens de Sintra
Diagnóstico local com a elaboração 
de um relatório específico para cada 
equipamento

Integrar jovens voluntários que pertençam às 
comunidades com as quais se pretende estabelecer 
contacto

Realizar atividades em conjunto com atores locais

Número de competências desenvolvidas

Número de projetos iniciados e implementados 
por jovens

Implementação do Programa de Apoio à Iniciativa 
Jovem em Sintra 

Avaliação quantitativa e qualitativa dos jovens 
beneficiários

Número de novos técnicos contratados com perfil 
para as funções

Número de estágios realizados 

Número de jovens voluntários acolhidos em cada 
equipamento

Organização de visitas de estudo a equipamentos/
espaços similares

Número de redes europeias integradas

MEDIDAS INDICADORES DE PERFORMANCE
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D1. 
Aumentar a participação dos jovens, através 
do acesso e desenvolvimento de canais de 
comuni cação e informação mais próximos 
e significativos para estes

D2.
Validar e reconhecer as competências adquiridas 
pelos jovens, através de métodos de educação 
não formal

D3.
Estimular e apoiar o desenvolvimento 
de  iniciativas de jovens 

D4.
Reconhecer e estimular a participação nos 
diversos espaços, iniciativas e programas 
para a juventude

D5.
Promover o acesso às oportunidades existentes 
nos programas de educação, mobilidade 
e emprego Europeus.

OBJETIVOSD. 
JOVEM
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Identificar os canais de comunicação mais 
relevantes para os jovens

Desenvolver uma marca/imagem para a área da 
juventude dos equipamentos

Criar um canal/plataforma de informação aos 
jovens, com informação sobre atividades e ofertas 
dos equipamentos

Promover o espaço e as suas valências, informando 
os jovens das diferentes respostas dos mesmos

Criar mecanismos de certificação e 
reconhecimento da participação dos jovens nas 
atividades no Programa de Voluntariado de Sintra 
Jovem, para além de outros programas

Mapear competências e habilidades que os jovens 
gostariam de adquirir/aprender

Criar atividades formativas que respondam às 
competências que os jovens pretendem adquirir

Implementação do programa de financiamento e 
acompanhamento de projetos desenvolvidos por 
grupos informais de jovens 

Promover momentos de encontro e partilha entre 
jovens ativos que estimulem a participação 
dos seus pares 

Apoiar no processo de reconhecimento 
do potencial do jovem pelos seus pares

Valorizar o talento e as experiências dos jovens, 
fomentando a partilha de competências

Estimular a participação dos jovens nos programas 
existentes, através da realização de sessões de 
esclarecimento e informação

Oferecer acompanhamento de qualidade ao longo 
de todo o processo de mobilidade do jovem

Utilização de canais de comunicação com os 
jovens, de acordo com as necessidades 
e preferência dos mesmos

Criação de uma marca/imagem que seja 
reconhecida pelos jovens que frequentam os 
equipamentos

Criação do(s) canais de comunicação e informação 
aos  jovens

Aumento do número de jovens envolvidos e/ou 
que demonstrem interesse

Atribuição de certificados aos jovens do Concelho 
reconhecendo a sua participação

Realização de auscultações periódicas para 
recolher os interesses dos jovens

Número de atividades organizadas

Número de iniciativas de jovens acompanhadas 
e apoiadas pelo programa

Número de encontros e ações desenvolvidas 
entre pares

Número de jovens que procuram os equipamentos 
de forma a partilhar as suas competências

Aumento do número de atividades propostas 
e lideradas por jovens

Número de atividades de promoção e informação 
realizadas

Número de jovens a participarem nos programas 
de mobilidade, formação e emprego Europeus.

MEDIDAS INDICADORES DE PERFORMANCE
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O processo de construção do Plano Estratégico dos Equipamentos de Juventude do Concelho 

de Sintra permitiu identificar um conjunto de medidas e intervenções, que serão estruturantes 

no desen volvimento de espaços de excelência, no trabalho com jovens no território para 

os próximos 5 anos.

Tivemos a oportunidade, através da análise da realidade de cada equipamento, de constatar 

um conjunto de fragilidades, mas também de enormes potencialidades e mais-valias 

no trabalho socioeducativo com jovens.  

O trabalho juvenil requer uma constante atualização de conhecimentos e é fundamental 

que os técnicos desenvolvam um trabalho contínuo na área da formação e desenvolvimento 

de competências. Assim sendo, reforçamos que é importante:

Considerações finais

Continuar o trabalho desenvolvido, até à data, na capacitação da equipa 

de técni cos de juventude, de acordo com as necessidades identificadas;

Fomentar e fortalecer uma cultura de trabalho coletivo e transversal aos 

equipamentos, apostando na construção de uma identidade comum; 

Explorar as diferentes dimensões do trabalho juvenil, alargando 

e consolidando o conhecimento sobre o mesmo; 

Estimular a participação em momentos de formação externa, nacional e/ou 

internacional, onde os técnicos de juventude possam contactar com outras 

realidades e modelos; 

Criar e participar em momentos de partilha de boas práticas que possam 

inspirar e incentivar à adoção de novas abordagens e metodologias;

Incentivar a capacitação entre pares, de acordo com as competência-chave 

dos técnicos de juventude; 

Garantir uma dinâmica e formação transversal a outros técnicos com 

intervenção na área de juventude; 

Reforçar a equipa de juventude, sempre que possível, com técnicos com 

experiência e conhecimento na área do trabalho juvenil.

-

-

-

-

-

-

-

-
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Criar sinergias com organizações locais que possam responder a algumas 

das valências ausentes nos equipamentos municipais; 

Estabelecer redes locais para envolver outros jovens e organizações, 

com o intuito de alargar a oferta do equipamento; 

Reconhecer o equipamento como sede do desenvolvimento do trabalho com 

jovens, sendo essencial alargar o âmbito de ação dos técnicos, de forma

 a envolver e criar respostas para grupos-alvo atípicos; 

Aprofundar o conhecimento do público-alvo: interesses, necessidades 

e poten cialidades, sendo importante realizar um diagnóstico para traçar 

o perfil do jovem na comunidade envolvente; 

Sistematizar, como prática central do equipamento, o trabalho em 

colaboração com o jovem, promovendo a sua participação efetiva na 

dinamização e imple mentação de atividades no equipamento;

Aproveitar as mais-valias do convívio entre gerações. Contudo, é essencial 

criar e garantir que existem espaços específicos para a juventude e que vão 

ao encontro das suas necessidades específicas;

Capacitar e atualizar os conhecimentos dos técnicos na área da juventude 

para possibilitar a incorporação de novas abordagens metodológicas 

e de respostas mais adequadas; 

Permitir o rejuvenescimento da equipa do equipamento, tendo técnicos mais 

jovens ou integrando os mesmos em diferentes papéis de apoio ao desenho 

de atividades e dinamização do próprio espaço.

Relativamente aos equipamentos, gostaríamos de realçar as seguintes necessidades:

-

-

-

-

-

-

-

-

A concluir, torna-se fundamental que o trabalho e a missão dos equipamentos de juventude 

seja um contributo para a construção de uma estratégia para a juventude que se ambiciona 

desenvolver no Concelho de Sintra.
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