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NOTA INTRODUTÓRIA
A MOJU – Associação Movimento Juvenil em Olhão foi formalmente constituída em 16 de
Outubro de 2007, na cidade cubista, Olhão.
Os primeiros anos de atividade foram, fundamentalmente, destinados à estruturação e
organização interna da nossa Associação, e simultaneamente foram sendo desenvolvidos os
primeiros projetos, destacando-se a promoção da primeira Semana da Juventude de Olhão
(em 2008), a realização da primeira edição do concurso de bandas de garagem Abril Bandas
Mil (igualmente em 2008) e a iniciativa jovem desenvolvida no âmbito do Programa Juventude
em Ação, Olhares Sem Preconceitos (implementada entre 2008 e 2009). Paralelamente, nestes
primeiros anos de atividade fomos realizando e participando em diversas iniciativas pontuais a
nível local, bem como fomos participando em iniciativas de âmbito internacional (por exemplo
intercâmbios e cursos de formação), quer enquanto promotores, quer enquanto parceiros, o
que nos possibilitou efetivar a nossa presença na comunidade.
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2010 foi ano de consolidação do trabalho até aqui desenvolvido. Foi o ano em que começámos
a trabalhar com o Programa Escolhas, nomeadamente com o Projeto Bom Sucesso ao abrigo
da 4ª Geração do mesmo, e em que nos mudámos para o espaço que atualmente funciona
como a nossa sede no Bairro da Rua Manuel de Oliveira. Esta consolidação no terreno
possibilitou igualmente a expansão da ação da Associação em termos de atividades disponíveis
e a alocação de recursos humanos às mesmas. Desde 2012 verificou-se uma forte dinâmica nas
atividades de âmbito internacional, particularmente ao abrigo do Programa Juventude em
Ação (atual Programa Erasmus+ - Juventude em Ação), onde para além da promoção e
parceria em intercâmbios e cursos de formação internacionais, começámos também a
trabalhar com o Serviço Voluntário Europeu e a participar em projetos de longo termo. Em
2013, fruto da continuação do trabalho com o Programa Escolhas ao abrigo da sua 5.ª
Geração, vimos a área de intervenção da Associação alargada com o início de funcionamento
do Espaço CID@FORMA no Bairro Fundo Fomento à Habitação, no âmbito do Projeto Mais
Sucesso E5G. Neste período, a dinâmica de realização e participação em iniciativas diversas foise mantendo, sendo que ao longo destes 7 anos concretizámos cerca de uma centena de
projetos/atividades e firmámos mais de 200 parcerias com entidades públicas e privadas,
locais, regionais, nacionais e internacionais. Fruto do exposto, em 2014 adquirimos o Estatuto
de Utilidade Pública, concedido pela Presidência do Conselho de Ministros.
O presente documento apresenta o Relatório de Atividades e Contas para o ano de 2014 e
contém uma breve descrição das atividades desenvolvidas ao longo do mesmo, assim como
informação sobre as respetivas receitas e custos. No final deste ano de atividade a Direção da
MOJU não poderia deixar de agradecer a toda a equipa de associados, colaboradores,
parceiros, voluntários e amigos, sem os quais nada seria possível.
A Direção
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CARATERIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
Apresentação
A MOJU é uma associação juvenil de âmbito local mas com atividade a nível regional e
internacional, apartidária e não sindical, constituída por um grupo de jovens crentes da
importância da participação dos jovens na construção da sociedade. É uma Organização Não
Governamental, sem fins lucrativos, inscrita no Registo Nacional das Associações Juvenis,
membro da Federação Nacional das Associações Juvenis e da YEU – Youth for Exchange and
Understanding, uma organização internacional que pretende promover a mobilidade de jovens
a nível europeu. Em 2014, e após 7 anos de atividade, viu reconhecida a sua ação através da
obtenção do Estatuto de Utilidade Pública.
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A MOJU apresenta como móbil condutor da sua atividade o estímulo à participação ativa,
crítica e construtiva dos jovens olhanenses, prosseguindo para tal os seguintes objetivos:
i) estimular, direta ou indiretamente, a participação ativa dos jovens na sociedade;
ii) desenvolver atividades de caráter inter(cultural), educativo, social, desportivo, recreativo e
ambiental que visem o desenvolvimento global dos jovens do concelho de Olhão;
iii) promover o debate e a difusão de informações acerca das necessidades e aspirações da
juventude do concelho de Olhão, no sentido de contribuir para o desenvolvimento e
implementação de políticas locais adequadas;
iv) colaborar com entidades públicas e privadas, a nível local, regional, nacional e
internacional, visando o desenvolvimento dos propósitos anteriores.

Tipos de Atividades
No âmbito do Projeto Mais Sucesso E5G (ao abrigo do Programa Escolhas) desenvolvemos as
seguintes atividades, entre outras:
- Ludoteca, espaço lúdico e pedagógico onde qualquer jovem pode consultar vídeos, música,
livros e jogos;
- CIDFORMA, espaço promotor da inclusão digital, onde os jovens podem, realizar trabalhos,
navegar na internet, jogar on-line e em rede;
- Gabinete de Acompanhamento Individual, com o objetivo de apoiar os projetos de vida
escolar/profissional dos jovens;
- Apoio Escolar, apoio à realização de trabalhos escolares com o intuito de combater o
insucesso e o abandono escolar;
- Workshops de educação não formal, com o objetivo de criar um laço emocional ao espaço
escola e promover uma reflexão sobre comportamentos, valores e atitudes;
- Formação e Tutoria, formação de professores ao nível da tutoria escolar;
- Apoio Tutorial, com o intuito de combater o absentismo escolar e valorizar o espaço escolar
no universo emocional da criança/jovem;
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- Acompanhamento Psicossocial, para apoio aos jovens no desenvolvimento das suas
competências psicossociais e relacionais;
- Ações de Educação Parental, com o objetivo de apoiar os pais no processo educativo dos seus
filhos (baseado no programa “+família, +criança”);
- Acompanhamento às Famílias, contacto regular com as famílias para combater a
desestruturação familiar;
- Combi-Desportos, atividades desportivas para os jovens;
- Atelieres de Artes, com o objetivo de trabalhar a componente emocional e artística dos
jovens;
- Atividades de Férias, realização de atividades diversas para a ocupação dos tempos de
interrupção letiva (praia, piscina, visitas, acampamentos, oficinas temáticas);
- Formação Certificada Microsoft, realização de formação certificada para crianças e jovens;
- Espaço Emprego, Espaço destinado ao apoio na criação de curriculum vitaes e para pesquisa
de empregos na Internet.
Gabinete de Inserção Profissional
- o Gabinete de Inserção Profissional (GIP) resulta de uma parceria com o Instituto de
Emprego e Formação Profissional e tem por objetivo apoiar jovens e adultos desempregados
na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de
trabalho, em estreita articulação com os Centros de Emprego.
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Campos de Férias
- a MOJU está registada para o exercício de atividades de campos de férias, com o objetivo de
promover uma ocupação saudável dos tempos de interrupção letiva.
Formação
- realização de formação certificada, em parceria com diversas entidades, sobre diferentes
temáticas.
A MOJU é acreditada no Serviço de Voluntariado Europeu (EVS – European Voluntary Service),
um programa que pretende promover a mobilidade de jovens a nível internacional, e neste
sentido está habilitada a receber e enviar jovens para participar em programas de voluntariado
a nível internacional.
A MOJU é parceira de diversas Organizações Não-Governamentais, nacionais e internacionais,
organizando e participando em vários intercâmbios internacionais e cursos de formação
internacionais ao longo do ano.
A MOJU promove diversas iniciativas no âmbito da promoção do voluntariado,
nomeadamente Campos de Voluntariado Jovem, Campos de Trabalho Internacional e
programas de Ocupação de Tempos Livres.
Em complementaridade, e ao longo do ano, a MOJU desenvolve diversas iniciativas de
âmbitos diversificados, em parceria com diversas entidades públicas e privadas, como o Abril
Bandas Mil, o Festival Inter(cultural) Olhares, a Semana da Juventude e a celebração de
festividades importantes como o Carnaval e o São João.
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ATIVIDADES REALIZADAS
Projeto Mais Sucesso E5G

Descrição do Projeto
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O Projeto “Mais Sucesso – E5G” surge na sequência do trabalho desenvolvido no âmbito do
Projeto “Bom Sucesso” ao longo do triénio 2010/2012, enquadrado na 4.ª Geração do
Programa Escolhas. Pela experiência adquirida ao longo da geração anterior do Programa
Escolhas, o consórcio do Projeto Bom Sucesso, constituído por 9 entidades, reconhece a
importância de dar continuidade ao trabalho desenvolvido ao nível da promoção da igualdade
de oportunidades e, inclusive, de estender a sua atuação junto de novos destinatários. Neste
sentido, o Projeto “Mais Sucesso – E5G” contempla um aumento do número de entidades que
constituem o seu consórcio, bem como o alargamento da sua área de intervenção no
Concelho. A candidatura resultou da análise conjunta com os vários parceiros do consórcio das
necessidades e potencialidades de intervenção verificadas no território, dos recursos passiveis
de serem rentabilizados, bem como das possibilidades de articulação entre os mesmos, no
sentido de providenciar a melhor resposta de acordo com as carências verificadas, de cumprir
os objetivos propostos e de responder às necessidades dos destinatários previstos.

Objetivos
O Projeto “Mais Sucesso – E5G”, aprovado no âmbito da 5.ª Geração do Programa Escolhas
prevê aumentar a capacitação pessoal e a corresponsabilização social dos participantes, de
modo a que perspetivem a vida além do dia-a-dia, assumam responsabilidades na construção
do seu futuro e, acima de tudo, sejam capazes de definir um projeto de vida e de lutar pelo
percurso escolhido.
Com base nas necessidades identificadas definiu-se o plano de atividades que visa, num
período de 3 anos, combater o insucesso escolar, prevenir comportamentos de risco,
aumentar e integração em formação profissional nos jovens de baixa escolaridade, promover o
empreendedorismo, fomentar o desenvolvimento de competências parentais e facultar
certificação em competências TIC.
A intervenção proposta prevê a criação de novas respostas sociais, associadas à promoção da
inclusão social de jovens nos bairros sociais do Fundo Fomento à Habitação e Manuel de
Oliveira, através da articulação entre as diversas entidades, de acordo com os objetivos
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propostos. Assim, e colmatando uma dificuldade apontada no relatório de diagnóstico social
do concelho, pretende-se trabalhar diretamente no terreno, informando, criando um espaço
de abertura e divulgando oportunidades junto de comunidades socioeconomicamente
desfavorecidas, nomeadamente nos bairros sociais em que o projeto incide.

Atividades
As atividades propostas visam colmatar as principais problemáticas juvenis no concelho, e que
se fazem sentir de forma mais acentuada na área de incidência da intervenção proposta, tendo
como linha condutora a luta pela igualdade de oportunidades e pelo reforço da coesão social.
Pretende-se desenvolver um conjunto de atividades através da intervenção direta nos bairros
indicados, em que não existe este tipo de respostas, sendo que o horário proposto abrange o
pós término das instituições e os fins-de-semana, representando uma complementaridade aos
serviços já existentes.
As atividades a desenvolver enquadram-se em 5 domínios:
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I - Área estratégica da inclusão escolar e educação não formal
a - Combate ao abandono escolar precoce, através do encaminhamento escolar de crianças e
jovens para respostas já existentes;
c - Promoção do sucesso escolar, dentro ou fora da escola, através do desenvolvimento de
competências pessoais, sociais e cognitivas por via da educação formal e não formal;
d - Corresponsabilização dos familiares no processo de supervisão parental.
II - Área estratégica de formação profissional e empregabilidade
a - Promoção de atividades que visem favorecer a transição para o mercado de trabalho;
b - Encaminhamento de jovens para respostas de formação profissional já existentes;
c - Criação de novas respostas de formação profissional para jovens;
d - Encaminhamento de jovens para o mercado de trabalho;
e - Promoção da responsabilidade social de empresas e outras entidades, através de estágios e
de emprego para jovens.
III - Área estratégica da dinamização comunitária e cidadania
a - Atividades lúdico-pedagógicas;
b - Atividades desportivas;
c - Atividades artísticas e culturais;
e - Atividades que promovam a cooperação com as forças e serviços de segurança;
f - Atividades que visem a sensibilização para a saúde sexual e reprodutiva;
g - Atividades que promovam o diálogo intercultural e o combate ao racismo;
h - Atividades que visem o diálogo intergeracional;
IV - Área estratégica da inclusão digital
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a - Atividades ocupacionais de orientação livre;
b - Atividades orientadas para o desenvolvimento de competências;
c - Cursos de iniciação às Tecnologias da Informação e da Comunicação;
d - Formação certificada em Tecnologias da Informação e da Comunicação;
e - Atividades de promoção do sucesso escolar e da empregabilidade.
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V - Área estratégica do empreendedorismo e capacitação dos jovens
a - Autonomização informal de projetos dos jovens, visando a sua gradual emancipação;
b - Apoio à criação de Associações Juvenis ou outras estruturas formais tendo em vista a sua
sustentabilidade;
c - Voluntariado e serviço à comunidade;
d - Visitas, estágios e parcerias com organizações e empreendedores que possibilitem o alargar
das experiências dos jovens;
e - Participação no Concurso Anual de Ideias para Jovens, em 2014 e 2015, em condições a
definir posteriormente pelo Programa Escolhas;
f - Atividades formativas ou outras que promovam o desenvolvimento de competências
empreendedoras;
g - Promoção da mobilidade juvenil e de intercâmbios dentro e fora do território nacional;
h - Apoio aos jovens na criação das suas iniciativas de emprego.

Gabinete de Inserção Profissional - GIP
Com o objetivo de apoiar os desempregados residentes em Olhão, a MOJU continua a
implementação de um Gabinete de Inserção Profissional (GIP) no concelho. Este destina-se a
apoiar jovens e adultos desempregados, na definição do seu percurso de inserção ou
reinserção no mercado de trabalho, assim como, o encaminhamento para cursos e formações
profissionais. Todas estas ações são desenvolvidas em estreita articulação com o Centro de
Emprego e Formação Profissional de Faro (IEFP).
Em 2013 foram atendidos quer individualmente quer em sessões coletivas de grande
envolvência mais de 1 500 desempregados. A grande maioria dos atendimentos visou a
divulgação e esclarecimentos de programas e medidas de emprego e ainda a elaboração de
currículos. Foram ainda encaminhados e inseridos em cursos de formação profissional para
obtenção de equivalência ao 12º ano cerca de 30 jovens.
A maior dificuldade continua a ser a captação de ofertas de emprego e consequentemente a
inserção de desempregados no mercado de trabalho. A conjuntura socioeconómica do país e
da região em concreto que tem conduzido ao encerramento e/ou estagnação de inúmeras
empresas não tem permitido gerar emprego. Os nossos esforços para combater esta situação
prendem-se com o estabelecimento de parcerias com as entidades empregadoras existentes,
na esperança de se conseguir integrar alguns destes desempregados.

JOVEM
8

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2014
Serviço Voluntário Europeu

VEhYcLE
Volunteering as na Engine (for social inclusion) of Young peopLE

OLHÃO

A MOJU é desde 2012 acreditada no Serviço Voluntário Europeu (SVE), um programa que
pretende promover a mobilidade de jovens a nível internacional, e neste sentido está
habilitada a receber e enviar jovens para participar em programas de voluntariado a nível
internacional.
Este programa é financiado pelo Programa Juventude em Ação e possibilita aos jovens
europeus uma experiência de voluntariado num pais diferente do seu, por períodos que
podem ir de duas semanas a doze meses.
Em 2014 continuámos o projeto iniciado em 2013 neste âmbito, sendo que acolhemos por um
período de 12 meses (Setembro 2013-Agosto 2014) quatro voluntários provenientes da
Áustria, Polónia, Sérvia e Turquia.
No projeto “VEhYcLE – Volunteering as na Engine (for social inclusion) of Young people” os
voluntários vêm-se também envolvidos nas atividades e projetos da Associação e incentivados
a desenvolver os seus próprios projetos. Por outro lado este projeto é mais virado para a
promoção da inclusão social de jovens provenientes de meios socioeconómicos mais
desfavorecidos, tendo as atividades no âmbito do mesmo direcionadas neste sentido.
O SVE é uma grande oportunidade para desenvolver habilidades pessoais dos voluntários e
criar situações de aprendizagem, através de métodos de Educação Não-Formal. Os voluntários
estão em contato direto com comunidades, culturas e línguas diferentes, o que acarreta
benefícios tanto para a comunidade como para o voluntário.

VEhYcLE 2G
Volunteering as na Engine (for social inclusion) of Young people, 2G
Também em 2014 iniciámos um novo projeto neste âmbito, sendo que estamos a acolher por
um período de 12 meses (Setembro 2014-Agosto 2015) quatro voluntários provenientes da
Arménia, Chipre, Espanha e Azerbaijão.
No projeto “VEhYcLE 2G – Volunteering as na Engine (for social inclusion) of Young peopLE,
Second Generation” os voluntários vêm-se também envolvidos nas atividades e projetos da
Associação e incentivados a desenvolver os seus próprios projetos. Por outro lado este projeto
é mais virado para a promoção da inclusão social de jovens provenientes de meios
socioeconómicos mais desfavorecidos, tendo as atividades no âmbito do mesmo direcionadas
neste sentido.
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MóCarnaval
Com esta atividade pretendemos continuar a reavivar os antigos bailes de Carnaval da
Recreativa Progresso Olhanense, um sucesso na cidade de Olhão nos anos 80 e 90, passando
por lá diversas gerações. Sempre com grande animação, foliões e muita música, os bailes
faziam a delícia dos olhanenses.
É com esse espírito de diversão e folia que a MOJU pretende continuar a reavivar o Baile de
Carnaval da Recreativa. É Carnaval Mó, é MóCarnaval!
O baile contou com a animação da banda La Plante Mutante, que deliciou os mais de 500
mascarados presentes.

São MOJUão
A tradição ainda é o que era! É este o mote para a realização de mais uma edição das
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comemorações do São João, santo padroeiro da nossa cidade. No Largo Dom Sebastião da
Gama, para além da tradicional sardinha, manjerico, mastro e decorações festivas, tivemos a
oportunidade de ver atuar bandas de música popular, o artista Fábio Lagarto e o Grupo
Gerações.

O resultado deste projeto enche de orgulho todos os jovens que participaram nele e todas as
pessoas que assistiram à sua realização. Desde a sua preparação que o mesmo contou com
participação de muito jovens (na sua maioria do Projeto Mais Sucesso E5G). Outros aspetos
que indicam o sucesso da iniciativa foi a grande adesão dos olhanenses com uma assistência
de cerca de 3000 pessoas durante os dois dias da iniciativa. Com este projeto a MOJU assume
uma vontade vincada em preservar a identidade dos olhanenses através da realização de uma
festa que traz à memória de todos, os grandes arraiais de outrora. Mais um projeto para ficar!

Abril Bandas Mil 2014 (4.ª Edição)
Abril Bandas Mil (ABM) é um concurso de bandas que surge como propulsor das ditas “bandas
de garagem”. Este projeto procura dar a conhecer novas tendências, sons e ritmos a um
público, ainda que jovem, bastante exigente. Nesta quarta edição, o projeto ABM quis
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estabelecer raízes no panorama musical Olhanense e ter repercussão a nível nacional,
desmarcando-se como o maior concurso de bandas de garagem do Algarve.

O concurso assentou, tal como se verificou nas edições anteriores, em três fases. A primeira
fase passa pela seleção das maquetas enviadas à organização do concurso, que é exclusivo a
bandas sem contrato discográfico. Após esta seleção realizar-se-ão as eliminatórias, sendo que
em cada uma destas eliminatórias é escolhida uma vencedora, terminando assim a segunda
fase do concurso. A terceira e última fase consiste na grande final com as bandas apuradas.
Nesta quarta edição, o ABM, para além de melhorar em termos organizacionais (fruto da
experiência adquirida nas edições anteriores), aproximou-se ainda mais da população jovem
que gosta de música e espetáculo!

Sabemos que o ABM e a MOJU podem e devem ser uma imagem de marca do concelho de
Olhão, que tem valor para a cidade e para o país. Por isto entendemos que o ABM e a MOJU
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destinam-se não só aos intervenientes a concurso mas também à população em geral e,
especialmente aqueles que de alguma forma, revelam maior sensibilidade ou interesse pela
divulgação de emergentes contributos para a valorização do panorama musical português.

FORMAR
O Programa FORMAR, promovido pelo IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude
pretende capacitar as organizações juvenis através do apoio à implementação de planos
formativos anuais, sendo os destinatários destas dirigentes associativos de associações
inscritas no RNAJ – Registo Nacional de Associações Juvenis.
Em 2014 a MOJU, numa parceria com a FNAJ – Federação Nacional das Associações Juvenis,
realizou duas ações de formação, com duração de 16h cada, integradas no Plano Anual de
Formação para o Associativismo Jovem. Os temas das ações de formação foram: Comunicação nas Associações Juvenis; - Marketing Associativo.
A Realização das referidas ações foi uma importante forma de capacitação dos membros da
MOJU, bem como uma fonte de criação de sinergias com outras associações que estiveram
presentes.
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Campos de Férias
O Programa Férias em Movimento, promovido pelo Instituto Português do Desporto e
Juventude, visa promover a ocupação saudável dos tempos livres dos/as jovens no período de
férias escolares, através da prática de atividades lúdico-pedagógicas, e incentivar o
conhecimento de diversas regiões do país.
Este programa desenvolve-se através de projetos que configuram campos de férias.
Em 2014 a MOJU, realizou três Campos de Férias, com a duração de 9, 10 e 14 dias, destinados
a jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais desfavorecidos, com atividades de
carater desportivo, cultural, ambiental e social, cada um deles contando com a participação de
20 jovens.

Encontro MOJU

OLHÃO

O encontro da MOJU, com a duração de 2 dias, intitulado “Juventude COM Movimento” foi
realizado na Ilha da Armona, na colónia de férias. O primeiro dia serviu para os
participantes/membros MOJU se conhecerem melhor e criarem laços entre eles. No segundo
dia foram debatidas as várias ações do plano de atividades e o funcionamento da Associação.
Assim pretendemos ter mais jovens envolvidos na dinamização das nossas ações futuras. Este
momento revela-se muito importante na dinâmica da Associação pois possibilita a divulgação
das iniciativas MOJU e a promoção da participação ativa dos jovens nas mesmas; a planificação
do ano seguinte; a adequação do plano de atividades da MOJU às necessidades reais dos
jovens olhanenses; e a promoção do contacto com outras associações juvenis.

LIC – Laboratório (Inter)Cultural
O Projeto Laboratório (Inter) Cultural como anteriormente mencionado, surge de uma
afluência de jovens imigrantes e filhos de imigrantes nos bairros sociais do concelho, os quais
em dinamização com o restante público, efetuaram um workshop de ideias, no qual foram
delineadas estratégias de integração na nossa comunidade, nomeadamente, para jovens
provenientes de contextos socioeconomicos mais desfavorecidos.
O presente projeto visa contribuir para a integração positiva dos imigrantes e filhos de
imigrantes com menos oportunidades residentes em bairros sociais do concelho de Olhão,
com particular destaque para o reforço da coesão social e uma melhor integração e gestão da
diversidade cultural. Deste modo, pretende-se atingir níveis superiores de integração, quer
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numa perspectiva sectorial, designadamente nas áreas do Trabalho, Habitação, Saúde e
Educação, quer numa perspectiva transversal no que toca às questões do racismo e
discriminação, igualdade de género e cidadania.

ESC – Escola Social de Competências
O Projeto ESC – Escola Social de Competências, surge de uma dinâmica entre diversos jovens
que frequentam o espaço da Associação diariamente, em que observando os mais novos se
aperceberam de uma série de dificuldades que estes enfrentam no seu dia-a-dia, que os
impedem de exercer uma cidadania completa. Neste sentido, e considerando a necessidade de
desenvolver e/ ou potenciar uma série de competências nesses jovens, os jovens promotores
reuniram-se e efetuaram um levantamento das principais problemáticas sentidas pelos jovens,
que estruturaram em três eixos: Hábitos de Vida Saudáveis; Educação - Leitura e Escrita; e
Competências Sociais. Seguidamente foram criadas uma série de propostas, em termos de
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ações/atividades, no sentido de colmatar as problemáticas identificadas, consubstanciando-se
estas na criação da Escola Social de Competências. Com a participação na fase descrita
anteriormente, os jovens promotores adquiriram o desejo de contribuir para o
desenvolvimento de um espaço onde outras crianças e jovens se possam desenvolver
enquanto cidadãos plenos. Tendo em consideração os desafios que os jovens enfrentam
atualmente, a MOJU aceitou de imediato cooperar com os jovens promotores no
desenvolvimento deste projeto e apoiar a sua execução.

MOJU GaME – Gabinete Móvel de Educação
De entre a vasta panóplia de atividades promovidas pela Associação, é atribuída grande
importância às que realizadas nas e em parceria com as escolas. Neste sentido surgiu a ideia
de criar um gabinete móvel de educação que pretende levar às escolas temáticas de
importância para os nossos jovens. Para 2014 a temática selecionada foi a participação cívica.
Enquadrando a temática da construção e desenvolvimento da sociedade e o papel que cada
cidadão tem na sua promoção, pretende-se criar, dentro das turmas envolvidas, um ambiente
em que os jovens exteriorizem os seus conhecimentos, as suas dúvidas e as suas preocupações
em relação à temática em questão.
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Intercâmbios Internacionais

To Score You Need a Goal - Sports as an engine for social inclusion
Tratou-se de um intercâmbio internacional de jovens que envolveu seis países: Bélgica, Chipre,
Itália, Lituânia, Polónia e Portugal. O intercâmbio foi realizado de 7 até 14 de Abril de 2014.

O objetivo foi criar um espaço para os participantes terem a possibilidade de descobrir,
discutir e trocar experiências sobre a relação entre "desporto" e "inclusão social". Houve um
foco no desporto como uma ferramenta motivacional, os princípios de inclusão e exclusão
social, o desenvolvimento humano, a colaboração, o intercâmbio de jovens, Cidadania e
Identidade Europeia, Programa Juventude em Ação.
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Optamos por tirar o máximo proveito da comunidade local e para saltar para as ruas para
envolver os jovens locais por causa de realidades nesta área e da falta de oportunidades para a
prática de desporto. Organizamos oficinas sobre a importância e os benefícios do desporto
relacionadas à saúde, bem-estar psicológico e social. Além disso, vamos dinamizamos várias
atividades ao ar livre, como vólei de praia, futebol, canoagem, andebol, entre outros.

Intercultural con(Action)
Tratou-se de um intercâmbio internacional bilateral de jovens, envolvendo dois países:
Portugal e Polónia. O intercâmbio foi realizado de 13 até 23 de Julho de 2014, distribuindo-se
metade do tempo na Polónia e a outra metade em Portugal. Contou com a participação de 14
jovens Portugueses e 14 jovens polacos, provenientes de contextos socioeconómicos mais
desfavorecidos.

O objetivo foi criar um espaço para os jovens participantes descobrirem, discutir e trocarem
experiências. Concentramo-nos no tema da inclusão social pela arte como uma ferramenta
motivacional, os princípios de inclusão e exclusão social, o desenvolvimento humano, a
colaboração, o intercâmbio de jovens, Cidadania e Identidade Europeia e o Programa
Juventude em Ação.
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YO! 4 Inclusion – Youth Olympics for Inclusion”
Tratou-se de um intercâmbio internacional de jovens que tem como principal objetivo a
criação de um espaço onde os jovens de diferentes países europeus possam experimentar
desportos e atividades ao ar livre como uma ferramenta para promover a Educação para a
Saúde e Inclusão Social. Foi realizado em Olhão, entre 13-19 outubro de 2014 e reuniu 50
jovens de 10 países: Portugal, Malta, Bulgária, República Checa, Espanha, Itália, Letónia, Reino
Unido, Turquia e Polônia. Durante sete dias, os participantes tiveram oportunidade de discutir,
trocar experiências e estratégias de prevenção sobre temas de educação em saúde, inclusão
social e consciência europeia em geral e em específico dos seguintes temas: alimentação e
nutrição, álcool, tabagismo, obesidade, desporto, cidadania europeia e de identidade e do
Programa Juventude em Ação.
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Como resultados foi criado um livreto com jogos tradicionais de todos os países participantes
no evento, uma t -shirt foi produzida para as ações de rua, e um vídeo produzido com as
atividades diárias e ligada a espaços online das comunidades locais.

VI Semana da Juventude de Olhão
A Semana da Juventude é uma iniciativa da MOJU que teve a sua primeira edição em 2008.
Este projeto pretende principalmente celebrar a juventude com uma semana plena de
atividades para jovens com diferentes gostos. Nesta edição a MOJU continuou a parceria com
da Associação de Estudantes da Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, e com o
apoio de diversas entidades como a Câmara Municipal de Olhão, o IPDJ e a Junta de Freguesia
de Olhão.
Foram realizadas uma série de atividades, distribuídas por várias temáticas e ao longo de uma
semana, tendo as mesmas decorrido no Jardim Pescador Olhanense, num espaço criado para o
efeito. De entre as atividades realizadas a destacar o III Concurso de Battle Dance de Olhão,
atividades desportivas, moda, fotografia e muita música.
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Esta edição do projeto, marcou mais uma vez o regresso às origens, uma vez que se desligou
da atividade Mostra-te promovida pelo município de Olhão (que aliás no presente ano nem foi
realizada), tendo a sua realização ocorrido em Outubro tal como na primeira edição, verificouse um desinvestimento acentuado por parte do município na mesma (tendo o seu apoio se
resumido a questões de ordem logística e técnica) o que trouxe alguns constrangimentos em
termos financeiros. No entanto estamos crentes e confiantes na importância desta iniciativa, e
se por um lado tivemos menos verba para a mesma por outro tivemos mais envolvimento e
uma verdadeira participação dos jovens desde a conceção, à implementação e à avaliação, o
que é sem qualquer margem para dúvida uma mais-valia na sua capacitação.

VII Aniversário MOJU
O VII aniversário da MOJU foi celebrado enquadrado na realização da Semana da Juventude.
Assim, ao longo dos dias 12 a 19 de Outubro, em vários pontos da cidade, a Associação teve a
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oportunidade de realizar um conjunto de atividades que permitiu dar visibilidade ao trabalho
que tem desenvolvido desde a sua fundação. As parcerias realizadas permitiram beneficiarmos
de vários espaços públicos onde decorreram as inúmeras atividades. Para além de todos os
espetáculos e da colaboração de diversas entidades, a MOJU teve com esta iniciativa mais uma
oportunidade de afirmar a sua entidade e papel na sociedade olhanense.

Hospital das Coisas E5G
Hospital das Coisas E5G consistiu na tentativa de criação de um negócio social em torno da
reciclagem e reutilização de materiais, com uma valência de venda ao público, tendo como
objetivo angariar fundos para as atividades da Associação. O Projeto foi apoiado
financeiramente ao abrigo das candidaturas pontuais da 5.ª Geração do Programa Escolhas e
contou com um consórcio composto pela Câmara Municipal de Olhão e do GIP da MOJU.
O Objetivo Geral foi o de promover competências para a empregabilidade e o auto emprego
dos jovens através da implementação de um programa de capacitação em torno do
desenvolvimento de um negócio social.
Foi criado o modelo de um negócio social, auto-sustentável e ambientalmente responsável,
com base na reutilização de materiais, envolvendo a criação de 4 postos de trabalho durante 1
ano, que contribuiu para o desenvolvimento de competências para a empregabilidade através
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da implementação de um programa de capacitação e para o auto-emprego através da
experimentação prática no domínio das artes manuais e ambiente, em 20 jovens
Neste momento o modelo de negócio está a ser analisado para averiguar a forma de
continuação do Projeto.

GAL(inh)A de Natal
Esta iniciativa pretende marcar a celebração do ano de atividades, promovendo um momento
de reconhecimento público pelo trabalho desenvolvido pelos nossos voluntários em prol da
Associação. Neste âmbito e com a devida antecedência foram nomeados um conjunto de
pessoas em diferentes categorias e neste dia foram votados e conhecidos os vencedores dos
prémios MÒScares 2014. Esta iniciativa pretende acima celebrar a amizade e o espirito MOJU,
fortalecendo os laços afetivos entre os associados e contribuindo para a sua motivação.
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Voluntário.MOJU
Apesar de 2014 ter sido um ano de incremento do espirito associativo e do voluntariado na
Associação, não houve um grande empenho no Projeto Voluntário.MOJU. Foi uma ano muito
intenso, em termos de atividades e impacte das mesmas no meio e talvez isso tenha levado à
pouco disponibilidade temporal para a realização de ações no âmbito do Projeto. De qualquer
forma, a iniciativa continua a fazer todo o sentido, até porque têm sido realizados alguns
avanços neste domínio como por exemplo a criação de um grupo de voluntário. Será
necessário refletir sobre a forma de implementação deste Projeto, no sentido de garantir a sua
sustentabilidade e um real impacte no seio da Associação e dos associados.

Outras ações/iniciativas
 Conclusão do Estágio Profissional em Educação Social, iniciado em 2013.
 Realização de 1 Estágio Emprego em Educação Social (nível VI).
 Realização de 3 Estágios Emprego nível III e IV.
 Promotor Regional do Torneio de Futebol de Rua promovido pela Associação CAIS.
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 Programa de Ocupação de Tempos, OTL - IPDJ, que deu a oportunidade a vários jovens
de ocupar os seus tempos de férias grandes através da realização de atividades
saudáveis com acesso a alguns recursos financeiros.
 Participação na Assembleia Geral da YEU, onde adquirimos o estatuto de membros
efetivos.
 Acolhimento de jovens finalistas do Curso de Educação Social da Escola Superior de
Educação da Universidade do Algarve, e apoio na implementação dos seus projetos
finais de curso (4 grupos, 16 jovens).
 Realização de estágios curriculares para conclusão dos 9.º e 12. Anos, por parte de
jovens de Curos de Educação e Formação e Cursos de Formação Profissional de várias
escolas do Concelho.
 Comemoração do Dia Internacional da Juventude (Lisboa).
 Participação no XIII ENAJ – Encontro Nacional das Associações Juvenis (Évora).
 Participação na Noite Europeia dos Investigadores.
 Membro do Grupo Impulsionador do Conselho Municipal de Juventude de Olhão.
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 Associação fundadora (juntamente com a ADS, Backup, Sê Mais Sê Melhor e Olhos de
Juventude) da FAJAlg – Federação das Associações Juvenis do Algarve.
 Representação na Rede Social, Fórum Técnico para a Inclusão, Comissão Alargada da
CPCJ de Olhão e Núcleo Executivo da CLASO.
 Membros do Conselho Inter-regional da FNAJ – Federação Nacional das Associações
Juvenis.
 Representação das Associações Juvenis do Algarve no Conselho Consultivo Regional do
IPDJ.
 Representação no Conselho Geral da Escola Secundária de Olhão e do Agrupamento
de Escolas Eb23 João da Rosa.
 Representação no Conselho Social e Económico da UALG.
 Promoção de actividades de voluntariado junto de cerca de 100 jovens.
 Apoio de iniciativas/projetos/ideias de cerca de 50 jovens.
 Participação em diversos intercâmbios e cursos de formação internacionais, dando a
possibilidade a vários jovens de passarem por experiências únicas e aumentar as suas
competências.
 Apoio a diversas organizações/entidades locais na implementação de diversas
iniciativas, quer através de apoio logístico, quer através de partilha de recursos.
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RELATÓRIO DE CONTAS
Parecer do Conselho Fiscal
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Balanço e Demonstração de Resultados
Apresenta‐se a seguir o mapa de Receitas e Gastos relativas ao ano de 2014:

OLHÃO

RECEITAS

VALOR

IPDJ – PAI
IPDJ - PAJ
ANGPJA – TSYNG
ANGPJA - YO! Inclusion
ANGPJA – IC
ANPGJA - SVE3G*
ANJPJA - ESC2G*
IPDJ - FORMAR
IPDJ - Campos de Férias
ANGPJA - LIC
ACIDI - PMS
ACIDI - HC
IEFP - GIP
IEFP – EE
IEFP - EE 2013
IEFP - EE HC
IEFP - Estimulo 2013
IPDJ - IDA
Direção Regional da Cultura do Algarve
Câmara Municipal de Olhão
Junta de Freguesia de Olhão
Fundação da Juventude
Atividades/Receitas
Donativos/Particulares
Associados/Quotas

€859,50
€3 413,87
€16 298,38
€29 413,77
€16 790,43
€26 694,50
€14 760,00
€2 100,00
€3 480,00
€4 920,00
€73 898,63
€10 000,00
€9 540,58
€6 175,35
€1 003,85
€6 210,39
€5 235,84
€2 574,52
€1 000,00
€7 200,00
€500,00
€7 169,14
€6 491,56
€2 556,50
€89,00

Total Receitas

258 375,81€

* Projetos cuja implementação continua em 2015.

GASTOS

VALOR

Funcionamento/Estrutura
Custos de Atividade/Projeto
Reembolsos Participantes
Equipamento
Recursos Humanos
Honorários/Subcontratos
Despesas Direção/Representação

€16 593,83
€81 820,37
€31 434,12
€4 731,63
€98 782,09
€14 912,32
€4 818,83
Total Gastos

BALANÇO RECEITAS E GASTOS

253 093,19€

5 282,62€
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Apresenta‐se a seguir o mapa simplificado de Receitas e Gastos relativas ao ano de 2014:
RECEITAS

VALOR

IPDJ
ANGPJA
ACIDI
IEFP
DRCA
CMO
JFO
Fundação da Juventude
Atividades/Receitas
Donativos/Particulares
Associados/Quotas

€12 427,89
€108 877,08
€83 898,63
€28 166,01
€1 000,00
€7 200,00
€500,00
€7 169,14
€6 491,56
€2 556,50
€89,00
Total Receitas
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258 375,81€

GASTOS

VALOR

Funcionamento/Estrutura
Custos de Atividade/Projeto
Reembolsos Participantes
Equipamento
Recursos Humanos
Honorários/Subcontratos
Despesas Direção/Representação

€16 593,83
€81 820,37
€31 434,12
€4 731,63
€98 782,09
€14 912,32
€4 818,83
Total Gastos

BALANÇO RECEITAS E GASTOS

253 093,19€

5 282,62€
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
2014 foi ano de consolidação da atividade da nossa Associação. Vimos reconhecido o Estatuto
de Utilidade Pública e fomos condecorados com o Prémio Boas Práticas Associativas pelo
segundo ano consecutivo. Estes reconhecimentos são reflexo da dinâmica que a Associação
tem apresentado ao longo destes últimos anos, o que se manifesta na quantidade e qualidade
de ações realizadas, bem como no número de recursos humanos alocados nas mesmas e o
número de participantes, o que está bem patente nas atividades descritas anteriormente.

Os bons resultados não nos podem fazer esquecer os desafios que se mantêm. Assim,
consideramos que seria importante rever o modelo de funcionamento dos Núcleos de
Trabalho, ou mesmo ponderar a sua substituição por Departamentos, no sentido de reforçar a
sua eficácia e eficiência. Igualmente deve ser ponderada a estratégia de angariação de novos
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associados, não pela questão da quotização, mas pela importância que estes têm em termos
da dinâmica juvenil da Associação.

Em termos da sustentabilidade da Associação e do reforço da efetividade da sua ação,
consideramos que seria importante a adoção de um documento estratégico que sirva de guia à
atividade da Associação, em complementaridade com o Plano Anual de Atividades, por
exemplo um plano estratégico que sirva de orientação a longo termo, no que se refere às
prioridades e estratégias da Associação. Iremos tentar colocar isto em prática no decurso de
2015 com a elaboração do Plano Estratégico 2015-2020, sendo que se tentará envolver o
máximo de associados possíveis nesta tarefa.

Consideramos que o ponto a melhorar mais urgentemente se verifica ao nível da comunicação
da Associação, quer ao nível da divulgação de atividades entre os associados, quer ao nível da
divulgação de ações e seus resultados junto da comunidade. Neste sentido será importante
que o Plano Estratégico 2015-2020 possua um capítulo destinado ao Plano de Comunicação da
Associação e seria igualmente importante alocar recursos humanos nesta área.
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Para terminar, não nos podemos esquecer porque estamos aqui:

A MOJU procura estimular a participação ativa, crítica e construtiva dos jovens olhanenses,
mobilizando um conjunto de atividades e dando visibilidade a temáticas de grande
importância social e, em simultâneo e não menos importante, tem sido um espaço privilegiado
de construção de grandes amizades. É com este espírito, e com a consciência das crescentes
dificuldades que a juventude atravessa nos dias que correm, que continuamos a acreditar na
validade e necessidade da nossa existência. O nosso lema – “MOJU, SOU EU E ÉS TU” – reflete
a importância que cada um de nós desenrola dentro da nossa Associação. Neste sentido fica
lançado o desafio, vem participar nesta experiência maravilhosa que é a MOJU!

Em relação aos Resultados de 2014, este encontra-se influenciado por terem sido registadas as
entradas de verbas referentes a atividades que estarão em curso até ao final de 2015. A
contabilidade considera, ainda, acréscimos referentes aos projetos com valores ainda a
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receber referentes a 2014. Assim, a Associação encontra-se com um saldo positivo face aos
seus Resultados.

Propõe‐se que os Resultados Líquidos, no valor de €5 282,62 positivos transitem para a Conta
de Resultados Transitados.

Olhão, 28 de Março de 2015
A Direção

“ Moju sou eu e és tu…”
Associativismo Juvenil de Referência
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