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A criação de uma Carta da Juventude do Funchal – onde configura a descrição 

do setor da Juventude no município, nomeadamente os programas e projetos 

desenvolvidos pelo município na área da juventude, as associações juvenis registadas, 

ativas e com ação no município e as organizações parceiras da juventude e ainda o 

mapeamento e registo de todas as infraestruturas e espaços do município acessíveis 

aos jovens – torna-se essencial na construção de uma estratégia para a juventude, com 

vista ao conhecimento daquelas que são as atuais políticas de juventude em vigor no 

município e à sua otimização. 

Assim, esta carta é constituída por: 

- Programas/Projetos juvenis da CMF - levantamento e análise daqueles que 

são os projetos e programas atualmente promovidos pela CMF na área da juventude; 

- Rede de Juventude do Funchal – registo das associações juvenis registadas 

e ativas no município e as organizações parceiras de juventude; 

- Parque Jovem - mapeamento das infraestruturas e espaços do Funchal de 

possível utilização por parte dos jovens do Funchal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Programas/Projetos juvenis da CMF 

 
    As Políticas Municipais de juventude do Funchal refletem-se numa série de 

programas e projetos juvenis em curso ou que tendo ocorrido nos últimos anos, se 

enquadram no âmbito da promoção das políticas de juventude, e outros que não sendo 

exclusivamente do âmbito juvenil beneficiam diretamente os jovens (14-30 anos), 

desenvolvidos transversalmente na autarquia através de um conjunto de práticas 

distintas nas mais diversas áreas. São cerca de 27 programas/projetos e boas práticas 

desenvolvidos e promovidos pela CMF e seus parceiros, classificados tendo em 7 áreas: 

participação, social, educação, emprego, desporto, associativismo e ambiente (tabela 

1). 
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Tabela 1 

Programas e Projetos juvenis da CMF 

ÁREA  Programas/ Projetos Total 

Participação 

Conselho Municipal de Juventude do Funchal (CMJF) 

7 

Assembleia Municipal Jovem  

Jovens em Participação 

Orçamento Participativo  

Rede de Autarquias Participativas  

Fórum da Juventude  

Rede de Municípios amigos da Juventude (FNAJ) 

Social 

Bolsas de estudo aos estudantes do ensino superior 
2 

Programa de atribuição de manuais escolares ao ensino básico  

Educação 

Funchal Cidade Educadora 

6 

Projeto Educativo Municipal  

Programa Cidade Amiga das Crianças  

Educação para a Cidadania  

Prémio Infante Dom Henrique  

Universidade Júnior  

Emprego 

Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de 

Trabalho (PMFOCT)  
3 

Estágios Profissionais e Curriculares  

Programa Mexe-te  

Desporto 

Infraestruturas dedicadas à promoção do desporto 

3 Promoção de iniciativas de caráter desportivo 

Funchal “Município amigo do desporto” 

Associativismo 

Apoios Financeiros ao Associativismo e a Atividades de 

Interesse Municipal 

3 Celebração do Dia Internacional da Juventude em 2015 e 2016  

“Associa-Te Week” – Semana das Associações Juvenis do 

Funchal 

Ambiente 

 Programas de Educação ambiental 

3 Reflorestação do Parque Ecológico do Funchal 

Programa Eco-Escolas 

Total 27 

Nota. Dados recolhidos no website da Câmara Municipal do Funchal e entrevistas realizadas 

aos agentes de juventude. 

 

   Assim, a Câmara Municipal do Funchal desenvolve as suas Políticas 

Municipais de Juventude através dos programas e projetos na área da: 
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# Participação 

 

- Conselho Municipal de Juventude do Funchal (CMJF): em atividade no município 

desde 2014, é o órgão consultivo do município sobre matérias relacionadas com as 

políticas de juventude e reúne os representantes de todas as associações juvenis, 

estudantis e juventudes partidárias sediadas e com ação no 

município, sendo este órgão presidido pelo Vereador com o 

Pelouro da Juventude em representação do Presidente do 

Executivo camarário e com um orçamento de 10 000 € anuais. 

- Assembleia Municipal Jovem: projeto de simulação de uma 

sessão da Assembleia Municipal na qual os alunos do 3ºCiclo do 

Ensino Básico (13-15 anos) ocupam a posição de deputados de 

uma “bancada escolar”, desenvolvendo e defendendo a sua 

proposta enquadrada nas competências do Município com objetivo de resolver um 

problema efetivo do território, em parceria com as escolas públicas e privadas do 3ºCiclo 

da cidade. Para a proposta vencedora é disponibilizado um orçamento real de 10 000€ 

para a respetiva concretização, em articulação do Executivo Camarário com a bancada 

vencedora. Este projeto foi selecionado como finalista a nível nacional da 5.ª edição do 

Prémio de Boas Práticas de Participação, promovido pela Rede de Autarquias 

Participativas em 2020. Atualmente, este projeto deu lugar ao projeto “Jovens em 

participação”.  

- Jovens em participação: este projeto é 

direcionado aos alunos/as do 2º e 3º ciclos do 

ensino básico das escolas do concelho do Funchal 

(10 aos 14 anos), de forma a garantir a 

possibilidade de estes participarem ativamente na 

gestão da sua cidade. As escolas, nomeadamente 

os alunos e seus professores com acompanhamento dos técnicos da Câmara Municipal 

do Funchal preparam proposta exequíveis, dentro do orçamento de 10 000€ e 

enquadradas nas competências da autarquias, ao longo do ano letivo, a apresentar e 

discutir com o executivo camarário, tendo os representantes de cada escola a 

possibilidade de votar na melhor proposta, sendo que a proposta mais votada é a 

vencedora e a Câmara Municipal do Funchal fica responsável pela sua execução com 

o acompanhamento dos alunos vencedores. 
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- Orçamento Participativo: desenvolvido no município do Funchal desde 2014, é o 

mecanismo que permite aos cidadãos, a partir dos 15 anos, 

definir o destino de uma parte do orçamento municipal, no 

qual estão incluídos os jovens, considerando que a 

participação cívica dos jovens é um fator fundamental para a 

construção de uma sociedade mais informada, participativa 

e ativa. O regulamento permite que os munícipes participem nos Encontros 

Participativos e na Votação Final demonstrando que o seu envolvimento faz a diferença 

na construção do município. As duas primeiras edições contaram com diversas 

propostas vencedoras propostas por jovens do Funchal e desenvolvidas na área da 

juventude.  

- Rede de Autarquias Participativas: desde 2014 o 

Funchal integra a Rede de Autarquias Participativas, um 

compromisso que visa contribuir para a sinalização, 

disseminação, qualificação e divulgação dos processos de democracia participativa no 

País, com vista à promoção da democracia participativa a nível local, envolvendo os 

decisores políticos, técnicos e cidadãos, facilitando a troca de experiências, fortalecendo 

as práticas em curso e ampliando a novos mecanismos de envolvimento dos cidadão.  

- Fórum da Juventude 2017: uma parceria da CMF com o 

Conselho Municipal de Juventude e a Associação 

Sociocultural Alternativas Jovens, que teve lugar em março 

de 2017, consistindo na construção participativa de um fórum 

dirigido a jovens, que integrou espaços de discussão e workshops em diferentes áreas, 

atividades desportivas e culturais, peddypaper e um festival de bandas/grupos juvenis.  

- Rede de Municípios amigos da Juventude (FNAJ): A Câmara Municipal do Funchal 

integra, como membro fundador, a Rede Nacional de 

Amigos da Juventude, uma plataforma criada no final de 

2020 pela Federação Nacional das Associações Juvenis 

(FNAJ), e que tem como missão consolidar a ligação e 

cooperação entre o movimento associativo juvenil e as 

autarquias locais, potenciando a criação de mais e melhores políticas amigas da 

Juventude, por meio da partilha de boas práticas, da criação de estratégias e da 

promoção de sinergias associativas e municipais, que esta plataforma encerra. 
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# Social 

 

- Bolsas de estudo a estudantes do ensino superior: programa de atribuição de 

bolsas de estudo a todos os estudantes do ensino superior residentes no município que 

acedam e/ou frequentem a licenciatura ou mestrado 

integrado, em coordenação com os rendimentos dos 

agregados familiares e a obtenção de bolsas atribuídas por 

outras entidades regionais. 

- Programa de atribuição de manuais escolares ao ensino básico: programa de 

atribuição de apoio para os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos, em forma de voucher, trocado 

nos estabelecimentos aderentes ao programa, pelos manuais escolares definidos para 

o ano de escolaridade e escola do aluno. 

 

 

# Educação 

 

- Funchal Cidade Educadora: o Funchal é desde 2014 uma Cidade 

Educadora, fazendo parte da Associação Internacional das Cidades 

Educadoras (AICE) e da Rede Territorial Portuguesa de Cidades 

Educadoras, com vista à formação, promoção e o desenvolvimento 

dos seus habitantes ao longo do ciclo da vida – crianças, jovens, 

adultos e idosos, atendendo às necessidades particulares dos diferentes grupos de 

cidadãos.  

- Projeto Educativo Municipal: anualmente a 

CMF através do seu Departamento de Educação 

e Qualidade de vida elabora o seu Projeto 

Educativo Municipal – o mapeamento e 

planeamento dos seus projetos e programas educativos com o intuito de capacitar e 

empoderar a população, promovendo através deste projeto a coesão social e inclusão, 

o desenvolvimento pessoal, social e cultural, a igualdade de oportunidades, a educação 

e ciência, a participação, democracia, cidadania, defesa do ambiente.  
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- Programa Cidade Amiga das crianças (plano de ação 

local): programa da UNICEF do qual o Funchal faz parte 

que visa incorporar a Convenção sobre os Direitos da 

Criança (CDC) ao nível local, refletindo os direitos dos 

cidadãos mais jovens nas políticas, programas e 

orçamentos do concelho, tendo como publico alvo as 

crianças do município (dos 0 aos 18 anos de idade). 

 

- Educação para a Cidadania: programas de educação não formal direcionados a 

crianças, jovens e adultos com o objetivo de promover uma educação integral e inclusiva 

ao longo da vida nas mais diversas áreas através de vários programas educativos: plano 

municipal leitura, ambiental, segurança rodoviária, literacia financeira, proteção civil, 

caminhando para a igualdade de género, saúde entre outros.  

- Prémio Infante Dom Henrique: a CMF associa-se todos os anos a este programa 

internacional de desenvolvimento pessoal e social, a versão portuguesa do prémio “The 

Duke of Edinburgh’s International Award”, dirigido aos jovens entre os 14 e os 25 anos 

com o objetivo de incentivar a prática de voluntariado, formação moral e cívica dos 

jovens, a valorização de talentos artísticos e desportivos e a defesa dos valores éticos 

como complemento à formação curricular; 

- Universidade Júnior: Programa anual de apoio da CMF para a participação de 

estudantes funchalenses, entre o 5º e o 11ºano de escolaridade, no “Programa 

Universidade Júnior” promovido pela Universidade do Porto, com vista a promover o 

gosto pela aprendizagem, pesquisa e conhecimento e o contacto com a vida académica; 

 

# Emprego 

 

- Programa Municipal de Formação e Ocupação 

em Contexto de Trabalho (PMFOCT): programa 

destinado a desempregados residentes no 

Concelho do Funchal aos quais é atribuída uma 

bolsa mensal pelo desenvolver do seu trabalho em diferentes áreas de intervenção 

municipal, procurando proporcionar uma experiência e contacto dos jovens com o 

mundo do trabalho na sua área de formação.  
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- Estágios Profissionais e Curriculares: estágios em várias áreas de atuação da 

autarquia através do programa Instituto de Emprego da Madeira “Estágios Profissionais 

em Entidades Públicas” e de programas de coordenação com as escolas e respetivos 

programas curriculares com o objetivo de proporcionar aos estagiários formação prática 

a decorrer em contexto laboral. 

- Programa Mexe-te: programa de formação em contexto de trabalho para jovens entre 

os 16 e os 30 anos, provenientes de contextos socioeconómicos mais desfavorecidos 

que pretendam trabalhar no setor hoteleiro e turístico, com o objetivo de desenvolver de 

competências pessoais, sociais e de empreendedorismo, com prática em serviço de 

quartos, no atendimento ao público, trabalho na 

copa e no apoio geral ao funcionamento da 

respetiva unidade hoteleira, promovendo 

sinergias entre entidades públicas e privadas do 

setor hoteleiro regional; 

 

# Desporto 

 

- Infraestruturas dedicadas à promoção do desporto: criação, manutenção e 

requalificação das infraestruturas com impacto direto sobre a população juvenil com o 

objetivo de promover a atividade física e desportiva - ginásios ao ar livre, o skatepark, 

campos de relva sintética, polidesportivos, parques infantis, complexos balneares da 

cidade. 

 

- Promoção de iniciativas de caráter desportivo: diversas iniciativas da CMF com 

objetivo de contribuir para o crescimento pessoal e coletivo dos munícipes - Funchal 

Cidade Ativa, Move Week, Semana Europeia do Movimento, Torneio de Futebol de Rua, 

em parceria com as escolas, associações e restante sociedade civil. 

 

- Funchal “Município amigo do desporto”: galardão atribuído 

pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD) 

em reconhecimento das políticas e investimentos que o município 

tem feito em prol do Desporto nos últimos 4 anos (2016, 2017, 2018, 

2019 e 2020). 
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# Associativismo 

 

- Apoios Financeiros ao Associativismo e a Atividades de Interesse Municipal: 

programa de apoios financeiros do Município do Funchal ao associativismo e a 

atividades de interesse municipal que não tenham por objetivo fins lucrativos dos 

destinatários, promovendo as atividades das associações juvenis do conselho e demais 

associações e Atividades de interesse municipal propostas e promovidas pelos jovens 

da cidade. 

 

- Celebração do Dia Internacional da Juventude: celebração da data anualmente com 

diversas atividades culturais, desportivas e lúdicas propostas pelos jovens do Funchal 

em coordenação com o Conselho Municipal de Juventude do Funchal. 

 

- “Associa-Te Week” 2021: semana dedicada às associações juvenis do Município, 

envolvendo-as diretamente na construção do PMJ, com 

a divulgação do trabalho desenvolvido por estas 

entidades, promovendo o diálogo construtivo e uma 

relação de proximidade entre o Executivo Municipal e as 

associações juvenis.  

 

# Ambiente 

 

- Programas de Educação ambiental: o Departamento de Educação em parceria com 

o Departamento de Ambiente da CMF desenvolve anualmente, em coordenação e 

enquadrado no Projeto Educativo Municipal uma série de ações, projetos e programas 

de índole ambiental com vista à sensibilização das crianças e jovens na idade escolar 

para as causas ambientais e para a limpeza da cidade, envolvendo as escolas e as 

associações juvenis do município. 

 

- Reflorestação do Parque Ecológico do Funchal: o 

Departamento de Ciência e Recursos Naturais da CMF, 

nomeadamente a Unidade do Parque Ecológico do Funchal 

desenvolve todos os anos ações de reflorestação do Parque 

Ecológico e de sensibilização para a importância deste parque 

para o município, acolhendo ao longo do ano diversas atividades 

escolares e de âmbito associativo. 
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- Programa Eco-escolas - programa de âmbito Europeu que a nível Nacional é 

coordenado pela Associação Bandeira Azul da Europa, 

sendo os Municípios parceiros no apoio à implementação 

da metodologia do Programa nas Escolas. É um programa 

vocacionado para a Educação Ambiental e para a 

Cidadania e tem como grande objetivo encorajar ações e 

reconhecer o trabalho desenvolvido pelas Escolas em 

benefício do Ambiente.  

 

 

2. Rede de Juventude do Funchal  

 

A Rede de Juventude do Funchal reúne todas as associações juvenis registadas 

e ativas no município do Funchal e as entidades parceiras do setor da Juventude, com 

vista a promoção de sinergias e um maior contacto entre todos, num trabalho concertado 

em prol da juventude da cidade. Esta é uma rede dinâmica, que estará sempre aberta 

às associações e entidades que queiram fazer parte da mesma. 

Para a sua organização, consideramos 2 tipologias de entidades:  

- As entidades parceiras de jovens – as associações juvenis da cidade, 

associações estudantis, partidárias e grupos informais de jovens; 

- As entidades para jovens – organizações parceiras da área juventude com 

missão e trabalho desenvolvidos com e para os jovens do município do Funchal. 

 

# Entidades parceiras de jovens – Associações Juvenis, estudantis, 
partidárias e grupos informais de jovens 
 

As entidades parceiras de jovens dizem respeito às associações e grupos 

informais de jovens registados, sediados e ativos no município, tendo sido possível 

identificar cerca de 34 associações juvenis e grupos juvenis ativos e sediados no 

Funchal. Este levantamento foi realizado tendo em conta os dados do Registo Regional 

do Associativismo Jovem (RRAJ) da Direção Regional de Juventude (2021) e do 

Conselho Municipal de Juventude do Funchal (CMJ). 
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Tabela 2 

Entidades parceiras de jovens – associações juvenis 

Associações Juvenis - Entidades parceiras de jovens 

Categoria Sub-categoria Entidade Total 

 

 

 

Juventudes partidárias 

(JP) 

 

 

 

Juventudes partidárias 

Juventude Popular (JP)  

 

 

   4 

Juventude Social 

Democrata (JSD)  

Juventude Socialista (JS)  

Juventude Comunista 

Portuguesa (JCP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associações de 

estudantes (AE) 

 

 

 

 

 

 

Associações de 

estudantes do ensino 

secundário 

Associação de Estudantes 

da Escola Básica e 

Secundária Dr. Ângelo 

Augusto da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Associação de Estudantes 

do Conservatório - Escola 

Profissional das Artes da 

Madeira, Engº Luiz Peter 

Clode (AECEPAM) 

Associação de Estudantes 

da Escola Básica e 

Secundária Gonçalves 

Zarco 

 

 

 

 

 

 

Associações de 

estudantes do Ensino 

Superior 

Associação Académica da 

Universidade da Madeira 

(AAUMa) 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Associação de Estudantes 

do Instituto Superior de 

Administração e Línguas 

(AEISAL) 

Associação de Estudantes 

da Escola Superior de 

Enfermagem de São José 

de Cluny  

Associação ESNM - 

Erasmus Student Network 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUMA - Tuna da 

Universidade da Madeira  

 

 

 

 

Tuna d'Elas – Tuna 

Feminina da UMA  
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Associações Culturais 

e artísticas (ACA) 

Tunas Enfertuna - Tuna de 

Enfermagem da Madeira 

 

 

5 Estudantina Académica da 

Madeira 

 

Teatro 

Associação de Teatro 

Amador do Livramento  

 

Associações 

Corporativas/Profissio

nais (ACP) 

 

Associações 

Corporativas/Profissionai

s (ACP) 

Associação juvenil de 

Medicina da Madeira 

(AJEMED) 

 

 

2 

Associação de Jovens 

Advogados da Madeira 

 

 

Associações 

escutistas (AEscut) 

 

 

Associações escutistas 

(AEscut) 

Corpo Nacional de Escutas 

(CNE)  

 

 

 

3 

Associação de Escoteiros 

de Portugal (AEP)  

Associação de Guias de 

Portugal (AGP)  

 

 

 

 

 

 

Associações de 

intervenção social e 

educativa (AISE) 

 

 

 

 

 

 

Associações de 

intervenção social e 

educativa (AISE) 

Associação de Apoio a 

Crianças e Jovens  

 

 

 

 

 

 

9 

Rede ex aequo  

Juventude adventista 

Associação Womaniza-te 

Associação Operação Vida  

Associação Sócio-  

Cultural Alternativas 

Jovens  

Associação Reinventa 

Associação Cultural 

Dragoeiro  

Synergia Madeira 

 

 

 

Grupos informais de 

jovens (GIJ) 

 

 

 

Grupos informais de 

jovens 

(GIJ) 

Grupo informal de Jovens - 

Music@rte 

 

 

 

 

4 

Grupo informal de jovens - 

Ballerina´s Academy 

Grupo Informal de jovens - 

Limpar com arte 

Grupo informal de jovens - 

FormArte 

Total de entidades parceiras de jovens 34 

Nota. Retirado de DRJ (2020).  
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Feito este levantamento, classificamos as associações juvenis em 7 categorias 

tendo em conta a sua área de intervenção, e dentro de cada uma delas dividimos em 

subcategorias: 

- Juventudes partidárias (JP) – categoria na qual incluímos as juventudes 

partidárias ativas e sediadas no município; 

 - Associações de estudantes (AE) - as Associações de Estudantes do Ensino 

Secundário e do Ensino Superior do município; 

- Associações Culturais e artísticas (ACA) –as Tunas e as associações de 

Teatro; 

- Associações Corporativas/Profissionais (ACP); 

-  Associações escutistas (AEscut); 

-  Associações de intervenção social e educativa (AISE); 

- Grupos informais de jovens (GIJ). 

 

Figura 1 

Entidades parceiras de jovens 

Nota. Dados recolhidos em entrevistas realizadas às associações juvenis do Funchal. 
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# Entidades parceiras para jovens 

 

Conscientes da importância da envolvência de toda a comunidade nas políticas 

de juventude municipais, identificou-se um conjunto de organizações e entidades que 

devido às suas especificidades e áreas de intervenção, desenvolvem atividade que 

influencia direta e indiretamente a vida quotidiana dos jovens do município, muitas delas 

não exercendo atividade exclusivamente para o público-juvenil mas para toda a 

população do município – as entidades parceiras para jovens, que não sendo dirigidas 

para jovens desenvolvem ação no campo da juventude.  

Foram então identificadas 38 entidades para jovens: 

 

Tabela 3 

Entidades parceiras para jovens 

Entidades parceiras para jovens 

Categoria Sub-categoria Entidade Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poder 

local/Regional 

Secretaria Regional de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia 

 

Direção Regional de Juventude  

 

1 

 

 

 

 

 

Câmara Municipal do 

Funchal 

Departamento de Educação e 

Qualidade de Vida  

 

 

 

 

 

8 

Divisão de Juventude, Desporto e 

Envelhecimento Ativo  

Divisão de Educação 

Divisão de Desenvolvimento Social 

Divisão de Cultura e Turismo 

Departamento de Ciência e de 

Recursos Naturais 

Unidade de Democracia 

Participativa e Cidadania 

Departamento de Ambiente 

 

 

 

Juntas de Freguesia do 

Funchal 

Imaculado Coração de Maria  

 

 

 

10 

Monte 

Santa Luzia 

Santa Maria Maior 

Santo António 

São Gonçalo 

São Martinho 

São Pedro 
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São Roque 

Sé 

 

 

Policiais/ 

judiciais 

 

 

      Policiais/judiciais 

Comissão de Proteção de crianças e 

jovens do Funchal (CPCJF) 

 

 

3 Comando Militar da Madeira 

Escola Segura – Programa do 

Comando Regional da PSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação 

 

 

 

 

 

 

 

Escolas 

Secundárias/Profissionais 

Escola da APEL   

 

 

 

 

 

 

  10 

Escola Secundária Dr. Ângelo 

Augusto da Silva  

Escola Secundária Francisco 

Franco  

Escola Secundária Jaime Moniz  

Escola Básica e Secundária 

Gonçalves Zarco  

Escola Profissional de Hotelaria e 

Turismo da Madeira  

Escola Profissional Dr. Francisco 

Fernandes  

Conservatório e Escola Profissional 

das Artes Eng. Luiz Peter Clode 

Escola Profissional Atlântico  

Escola Profissional Cristóvão 

Colombo 

 

 

Ensino Superior 

Universidade da Madeira (Uma)   

 

3 

Escola Superior de Enfermagem de 

São José de Cluny  

Instituto Superior de Administração 

e Línguas (ISAL) 

Emprego Emprego Instituto de Emprego da Madeira 

(IEM) 

1 

Saúde Saúde UCAD – Unidade Operacional de 

Intervenção em Comportamentos 

Aditivos e Dependências 

1 

Social Social SocioHabitafunchal 1 

Total de entidades parceiras de jovens 38 

Nota. Dados recolhidos em entrevistas realizadas aos agentes de juventude do Funchal. 
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Findado o levantamento, classificamos as entidades identificadas em 6 

categorias tendo cada uma delas várias subcategorias: 

- Poder local / regional – onde incluímos a entidades relacionadas com o 

Governo Regional da Madeira, as várias divisões e departamentos da CMF e ainda as 

10 Juntas de Freguesia do município; 

-  Policiais/judiciais – inserindo aqui as entidades públicas de carater policial e 

judicial que trabalham em prol da comunidade e do público-jovem; 

- Educação – onde se enquadram as Escolas Secundárias e Profissionais e as 

Instituições de Ensino Superior do município; 

- Saúde – os parceiros do Sistema Regional de Saúde da RAM; 

- Emprego e Social. 

 

Figura 2 

Entidades parceiras para jovens 

 

Nota. Dados recolhidos em entrevistas realizadas aos agentes de juventude do Funchal. 
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3. Parque Jovem do Funchal  

 

A cidade do Funchal tem um conjunto de espaços e infraestruturas que, não 

sendo na sua maioria exclusivamente de âmbito juvenil, são espaços acessíveis aos 

jovens do Funchal e que por isso constituem o Parque Jovem da cidade, que deve ser 

valorizado e otimizado enquanto recurso, através deste mapeamento, otimizando desta 

forma os recursos do município já existentes para a área da juventude. Foi possível 

identificar cerca de 99 infraestruturas e espaços no município, sendo estes divididos em: 

- Infraestruturas e espaços municipais – espaços que são da 

responsabilidade da CMF; 

- Infraestruturas e espaços não municipais – espaços que são da 

responsabilidade de outras entidades como é exemplo o Governo Regional da RAM. 

Este levantamento foi realizado com a consciência que os espaços e 

infraestruturas acessíveis aos jovens não se esgotam neste mapeamento. 

 

# Infraestruturas e espaços municipais 

 

Relativamente às infraestruturas e espaços municipais identificámos cerca de 64 

infraestruturas e espaços passíveis de serem utilizadas pelos jovens da cidade, que 

foram categorizadas tendo em conta 5 categorias: Desporto, Cultura/Arte, Lazer, 

Educação e Ciência/Natureza. 

 

Figura 3 

Skate Park do Funchal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Retirado do website da Câmara Municipal do Funchal. 
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Tabela 4 

Infraestruturas e espaços municipais 

Infraestruturas e espaços municipais Total 

Desporto 

Vários 
Skate Park do Funchal 

3 Campo de Ténis da Nazaré 

Rinque da Quinta Deão 

Polidesportivos 

Polidesportivo Fut.7 - Praia Formosa 

9 

Polidesportivo do Complexo Desportivo de 
São Martinho 

Polidesportivo do Hospital  

Polidesportivo dos Barreiros 

Polidesportivo do Lazareto 

Polidesportivo do Laranjal 

Polidesportivo do Monte 

Polidesportivo de São Gonçalo 

Polidesportivo do Complexo Clube Naval 

Campos 

Campos da Urbanização da Nazaré  

13 

Campo da Quinta Deão 

Campo da Ajuda 

Campos do Complexo Balnear do Lido  

Campo do Clube Naval 

Campo da Praia Formosa 

Campo de Jogos do Centro Comunitário da 
Casa Azul 

Campo de Jogos das Romeiras 

Campo de Jogos do Canto do Muro II 

Campo de Jogos do Trapiche  

Campo de Jogos da Penteada 

Campo de Jogos de São Roque 

Campo de Jogos do Bairro de Santa Maria 

Ginásios 

Ginásio da Barreirinha 

3 
Ginásio do Complexo Desportivo de São 
Martinho 

Ginásio Santo António 

Ginásios ao ar 
livre 

 

Ginásio do Almirante Reis 

3 Ginásio da Quinta Deão 

Ginásio das Virtudes/ Barreiros 

Cultura/Arte 

 Teatro Teatro Municipal Baltazar Dias 
2 

Cineteatro Municipal de Santo António 

  
Bibliotecas 

Biblioteca Municipal do Funchal 
2 Biblioteca do Museu de História Natural do 

Funchal 

 Museus Museu Henrique e Francisco Franco 
3 

Museu de História Natural do Funchal  
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Museu A Cidade do Açúcar 

Outros  
Mercado dos Lavradores 

2 
Mercado da Penteada 

Lazer 

Complexos 
Balneares 

Complexo Balnear do Lido 

4 
Complexo Balnear da Ponta Gorda 

Complexo Balnear da Barreirinha 

Complexo Balnear Doca do Cavacas 

Praias 
Praia Formosa 

3 Praia de São Tiago 

Praia do Gorgulho 

Jardins/Parques  

Parque de Santa Catarina 

8 

Jardim Municipal do Funchal 

Jardim Público do Lido 

Jardim do Almirante Reis 

Parque Municipal do Monte 

Jardim de Santa Luzia 

Jardins Quinta do Poço 

Jardins de S. Martinho 

Educação/ 
comunitário 

 
Vários 

Ludoteca de Santa Catarina 

6 

Pólo de leitura da Penteada 

Pólo de leitura da Nazaré 

Pólo de leitura de Santo António 

Sala de Formação – DSI - CMF 

Centro comunitário do Funchal 

Ciência/ 
Natureza  

Vários 
Estação de Biologia Marinha 

3 Biblioteca Professor Luiz Saldanha 

Parque Ecológico do Funchal 

Total 64 

Nota. Retirado do website da Câmara Municipal do Funchal. 

 

Atendendo à distribuição destas infraestruturas e espaços municipais pelas 

freguesias do município, verifica-se que a maioria destas infraestruturas e espaços 

municipais se encontram concentradas na Freguesia da Sé (centro da cidade) e na 

Freguesia de São Martinho. 
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Figura 4 

Distribuição das Infraestruturas e espaços municipais 

Nota. Construção própria. 

 

 

# Infraestruturas e espaços não municipais 

 

Quanto às infraestruturas e espaços não municipais que podem ser utilizados 

pelos jovens da cidade, identificámos cerca de 35 infraestruturas e espaços passíveis 

de serem utilizados pelos jovens da cidade, que foram categorizadas tendo em conta 4 

categorias: Lazer, Cultura/Arte, Desporto e Juventude. As duas últimas incluem 

sensivelmente as infraestruturas e espaços públicos na cidade sob a tutela da Direção 

Regional do Desporto (DRD) e a Direção Regional de Juventude (DRJ), do Governo 

Regional da Madeira. 
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Tabela 5 

Infraestruturas e espaços não municipais 

Infraestruturas e espaços não municipais Total 

Lazer  Jardins 

Jardins da Quinta Magnólia 

4 
Jardim Tropical Monte Palace 

Jardins da Quinta do Palheiro 

Jardim da Quinta das Cruzes 

Cultura/arte  

Museus 

Casa-Museu Frederico de Freitas 

10 

Museu de Electricidade - Casa da Luz 

Museu do Brinquedo 

Museu de Arte- Sacra 

Museu de História Natural do Jardim Botânico 

Museu Monte Palace 

Museu Quinta das Cruzes 

Madeira Story Centre 

Museu CR7 

Museu Militar da Madeira 

Desporto 
(DRD)  

Piscinas  

Piscina da Escola Secundária Jaime Moniz 

4 

Piscina Olímpica do Complexo de Piscinas 
Olímpicas do Funchal 

Piscina 25M do Complexo de Piscinas Olímpicas do 
Funchal 
Cuba de Saltos do Complexo de Piscinas Olímpicas 
do Funchal 

Ginásios 

Ginásio Carlos Gonçalves - Sala Judo 

5 

Ginásio Carlos Gonçalves - Sala Musculação 

Ginásio de Musculação dos Barreiros  

Ginásio do Pavilhão Gimnodesportivo Bartolomeu 
Perestrelo 

Ginásio do Complexo de Piscinas Olímpicas do 
Funchal 

Pavilhões 
Pavilhão Gimnodesportivo Bartolomeu Perestrelo  

3 
Pavilhão Gimnodesportivo Dr. Ângelo Augusto da 
Silva 

Pavilhão Gimnodesportivo dos Trabalhadores 

Campos Campo de Ténis da Quinta Magnólia 
2 

Campo de Futebol Adelino Rodrigues 

Vários 

Sala de Squash Quinta Magnólia  

5 

Sala de Squash do Pavilhão dos Trabalhadores 

Salas de Esgrima do campo de futebol Adelino 
Rodrigues (1 e 2) 

Sala ténis de mesa do Pavilhão Gimnodesportivo 
Bartolomeu Perestrelo 

Sala de musculação da Piscina da Escola 
Secundária Jaime Moniz 

Juventude (DRJ)  Loja de Juventude do Funchal 
2 

Centro de Juventude do Funchal 
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Total 35 

Nota. Construção própria. 

 

A maioria destas infraestruturas e espaços não municipais encontram-se 

concentradas na Freguesia de São Pedro (centro da cidade), Santa Maria Maior e na 

Freguesia de São Martinho. 

 

Figura 5 

Distribuição das infraestruturas e espaços não municipais 

Nota. Construção própria 
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