
 



 

  2 
 

O Funchal é um município que acolhe jovens residentes, estudantes, 

trabalhadores e visitantes que constituem um grupo heterogéneo de juventudes que 

contribuem ativamente para o desenvolvimento e para a vida do município. Conhecer 

estas juventudes do Funchal torna-se fulcral para a construção de qualquer estratégia 

que vise estes jovens. Qualquer política ou ação que vise a juventude, necessita ser 

baseada no conhecimento do público-alvo com quem trabalhamos e para quem se 

destina as políticas e ações tendo em vista um maior conhecimento, identificação e 

adequação ao contexto no qual queremos intervir. 

 

1. A Juventude 

 

Segundo a ONU (2018), a geração atual de jovens é a geração jovem mais 

numerosa da história da humanidade. Atualmente temos cerca de 1,8 mil milhões de 

jovens entre os 10 e os 24 anos de idade no mundo (23% da população mundial) e 

sabemos que cerca de 1/5 da população mundial (1,3 mil milhões de pessoas) tem entre 

15 e 24 anos (idade utilizada pela ONU para fins estatísticos para a definição de 

juventude). 90% desta população jovem encontra-se nos países em desenvolvimento, 

constituindo nestes países grande parte da população. 

Cerca de 263 milhões de crianças e jovens no mundo não frequentam a escola 

e existem altas taxas de analfabetismo e abandono escolar, nomeadamente nas 

raparigas, nos jovens com deficiência e jovens que vivem em áreas rurais (Hujo e Carter, 

2019).  

Sabemos que 500 milhões destes jovens vivem com menos de dois dólares por 

dia, o que corresponde a menos de 1,65 euros por dia (IPDJ, 2020) e a Organização 

Internacional do Trabalho (2017) estima que 21,8% dos jovens a nível mundial não 

estudam, não trabalham e não estão em formação (jovens NEET), e são na sua maioria 

jovens mulheres.  

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (2017), os jovens 

representam 71% dos utilizadores da Internet em todo o mundo, assumindo importância 

nos processos de digitalização mundial, e mais de 80% dos jovens do mundo não são 

fisicamente ativos (OMS, 2019). 

Ao contrário da tendência mundial, a Europa atravessa um Inverno demográfico 

com a redução da população jovem nas últimas décadas. Segundo dados do Eurostat 

(2019), em 2019, havia 446,8 milhões de habitantes na União Europeia (UE), e destes, 

74,2 milhões eram jovens entre os 15 e os 29 anos, representando 17% da população, 

sendo que menos de 1/3 da população da união europeia tinha menos de 30 anos (cerca 
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de 142 milhões de jovens), contrastando com o aumento da proporção de idosos. Os 

dados apontam que existam mais jovens do sexo masculino do que do sexo feminino, 

entre os 15 e os 29 anos. 

Através da pirâmide etária da União Europeia (figura 1), referente ao ano 2019, 

conseguimos identificar o envelhecimento da população da UE, sendo que são as 

idades compreendidas entre os 50-59 anos e 40-49 anos as que apresentam maior 

número de população. A base da pirâmide sendo base mais estreita em relação à classe 

dos adultos justifica-se pela diminuição da natalidade e um aumento da esperança 

média de vida na UE. 

 

Figura 1  

Pirâmide etária da União Europeia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Retirado de Eurostat (2020). 

 

  

Comparando à média mundial, a percentagem de jovens na população da UE é 

inferior à média mundial, representando 17% em termos da UE e 23,4% em termos da 

população mundial, sendo que o elevado número de jovens a nível mundial se deve a 

taxas de natalidade relativamente altas em África e em algumas partes da Ásia. 

    Ainda segundo os dados do Eurostat (2019), em 2018, dos jovens entre os 15 

e os 29 anos residentes na UE, 46,5% encontravam se matriculados num ciclo de 

educação e dos jovens entre os 20-24 anos, 43,9% encontravam-se igualmente 

matriculados. Em termos de abandono escolar precoce, a percentagem de jovens entre 

os 18 e os 24 anos que abandonaram precocemente a educação em 2019 foi de 10,2%, 
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encontrando-se uma percentagem mais elevada nos jovens do sexo masculino (11,9%) 

do que nas jovens do sexo feminino (8,4%).  

    Em 2019, 79,6% dos jovens da UE entre os 15 os 19 anos estava 

exclusivamente a estudar e 11,1% combinava a educação com o emprego. Ainda 34% 

dos jovens entre os 20 e os 24 anos estudava exclusivamente, 33% estava 

exclusivamente a trabalhar, 19% trabalhava e estudava. Entre os 15 e os 24 anos, 10% 

dos jovens não estudava, não trabalhava nem estava em nenhum programa de 

formação. Olhando os jovens entre os 25 e os 29 anos, 8,2% estudava unicamente, a 

grande maioria (60,1%) trabalhava e 17% não trabalhava, não estudava nem estava em 

nenhum programa de formação. 

   Ainda em 2019, a taxa de emprego dos jovens entre os 15 e os 29 anos era 

de 51,3% para os homens e 44,9% para as mulheres. Dos jovens integrados como 

população ativa, entre os 15 -24 anos, 15,1% estavam desempregados, e dos jovens 

entre 25-29 anos, 9,1% estavam também desempregados. Em termos de taxa de 

desemprego, nesse mesmo ano a taxa era de 20,8% para os jovens com o ensino 

secundário como máximo de escolaridade completa diminuindo para 8,2% entre os 

jovens com um nível superior de educação. 

   Sabemos também que na União Europeia os jovens deixam a casa dos pais 

em média aos 27,1 anos e as jovens aos 25,2 anos, e que relativamente aos níveis de 

satisfação com a vida, os jovens têm tendência a identificar níveis mais elevados de 

satisfação com a vida, sendo que os dados de 2019 revelam que mais de metade dos 

jovens entre os 16 e 24 anos de idade apresentava um nível médio de satisfação com 

a vida e cerca de 24,8% apresentava elevado nível de satisfação com a vida. 

   Em termos de participação, também em 2019 na UE, 45% dos jovens entre os 

15 e os 19 anos integrava um clube desportivo, e 39% uma organização juvenil, 

percentagens que aumentam consideravelmente nos jovens dos 20 aos 24 anos e dos 

25 aos 30 anos. Relativamente á utilização da internet, em 2019, 94% dos jovens da EU 

utilizava diariamente a Internet, em comparação com 77% de toda a população. As 

maiores percentagens de usuários da internet foram encontradas entre os jovens de 16 

a 24 anos e com maior nível de educação formal. 

 

2. A juventude portuguesa 

 

O Plano Nacional de Juventude (2018) enfatiza a importância crescente das 

políticas públicas de juventude face aqueles que são considerados os 3 grandes 

desafios do nosso país: o declínio demográfico, o despovoamento do interior e o 

envelhecimento da população. 
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Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (2018) e da FFMS (2017), 

estima-se que em Portugal os jovens entre os 15 e os 29 anos sejam cerca 1 667 465, 

distribuindo-se 556 368 jovens entre os 15-19 anos, 549 120 jovens entre os 20-24 anos 

e 56 1977 jovens entre os 25-29 anos, sendo que este número de jovens em Portugal 

tem vindo a diminuir nos últimos anos. Sintra, Lisboa e Vila Nova de Gaia são os 

municípios que concentram mais jovens, sendo o Município do Corvo nos Açores o que 

apresenta menor concentração de jovens. Os indivíduos entre os 0 e os 30 anos 

representem 30,3% da população total do país. 

   Em termos de proporção de jovens, em 2018 a área metropolitana de Lisboa 

era a área do país que apresentava maior proporção de jovens - 15.9%. A proporção de 

jovens na Região Autónoma da Madeira de 13,5% é muito próxima à verificada em todo 

o país (13,7%). Por outro lado, é a Região do Alentejo que apresenta a maior proporção 

de idosos no país – 25,5%, sendo que a RAM apresentava uma proporção de 13,6%, 

das mais baixas do país (figura 2). 

 

Figura 2  

Proporção de jovens e de idosos em Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Retirado de Estatísticas Demográficas (DREM, 2018). 

 

Os jovens portugueses entre os 15-24 anos representam cerca de 2% do total 

da população da União Europeia (FFMS, 2017). Portugal tem cerca de 16% de jovens 

com 15-24 anos no total da população em idade ativa, sendo dos países da UE com 

menor percentagem. 

Os dados do Eurostat (2018) indicam que no ano de 2018, estavam matriculados 

no sistema de ensino português (nos diversos níveis), 88,9% dos jovens com 15 a 19 

anos, 36,8% dos jovens entre os 20 e os 24 anos e ainda 9,9% dos jovens com 25 a 29 

anos. Estavam então a estudar 45,4% dos jovens com idades compreendidas entre os 
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15 e os 29 anos. Relativamente ao abandono escolar precoce em 2019, Portugal tem 

uma taxa de 10,6% relativamente aos 10,2% da UE. Contudo este valor tem vindo a 

diminuir desde 1992, sendo maior nos homens (13,7%) que nas mulheres (7,4%). 

Em termos de desemprego jovem (20-14 anos), Portugal é, segundo FFMS 

(2017) o 6º país com maior taxa de desemprego, com 29% comparativamente aos 19% 

de taxa de desemprego jovem da UE. A taxa de desemprego de jovens entre os 15 e 

os 29 anos com nível superior de educação em 2019 estava nos 11,2%. 

Portugal tem um número elevado de jovens que não estudam, não trabalham 

nem estão em nenhum programa de formação, e destes cerca de 50% não estão sequer 

ativamente à procura de oportunidades educativas ou profissionais porque perderam a 

confiança no sistema (IPDJ, 2020). Sabe-se também que Portugal tem um risco de 

pobreza dos jovens até aos 18 anos de 30% comparativamente a esse mesmo risco 

para a UE que é de 27%. A idade média em que os jovens deixam a casa dos pais 

encontra-se em média nos 28,9 -29,9 anos (Eurostat 2019), ligeiramente superior à 

média da UE. 

Quando falamos na percentagem de jovens utilizadores de Internet, esta tem 

vindo a aumentar no país, sendo atualmente de 99% nos jovens entre os 16-24 anos e 

96% nos jovens entre os 25-34 anos, um valor superior à média de 94% da UE. 

Em termos de espaços direcionados para a juventude (IPDJ, 2020), Portugal é 

um dos 13 países na Europa que tem um Centro de Juventude com o selo de qualidade 

do Conselho da Europa, em Lisboa, desde 2014 para o período de 2015-2022, rede 

esta que tem como o objetivo comum a partilha de conhecimentos na área da juventude 

e o networking entre os vários Centro de Juventude pela Europa.  

 

3. O município do Funchal 

 

Importa conhecer quem são os jovens do Funchal e o território onde os mesmos 

se inserem, de forma a realizar um diagnóstico realista que fundamente a construção 

de uma estratégia para a juventude do Funchal. 

A Região Autónoma da Madeira (RAM) é um arquipélago, situado no Oceano 

Atlântico Oriental e é formado pela Ilha da Madeira, Ilha do Porto Santo e pelos Ilhéus 

Selvagens e Desertas (estes dois últimos constituem reservas naturais). Faz parte 

integral da União Europeia (UE) com o estatuto de região ultraperiférica do território da 

UE (figura 3). 

O Funchal é o município capital RAM, região autónoma da República Portuguesa 

desde 1976 e que tem a Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) e o Governo Regional 
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como órgãos de governo, sediados na cidade do Funchal. Em termos administrativos e 

territoriais a cidade do Funchal coincide com o Município. 

 

Figura 3  

Enquadramento geográfico da cidade do Funchal 

Nota. Dados da Divisão de Informação Geográfica da Câmara Municipal do Funchal (2020). 

 

O município do Funchal tem uma área de 76,1 Km2 (figura 4) e um perímetro de 

83 Km, e a sua superfície representa 9,5% da superfície da Região Autónoma da 

Madeira (801,51 km2). Estende-se desde o nível do mar, até às montanhas atingindo 

uma altitude máxima em metros (2018): 1818 metros. As Ilhas Selvagens, que se 

encontram a cerca de 250 quilómetros a sul do Funchal, pertencem ao município, o que 

lhe confere uma descontinuidade em termos de território. 

 

Figura 4 

Mapa da área do Município do Funchal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Dados da Divisão de Informação Geográfica da CMF (2020). 
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Nos seus limites, o município faz fronteira a norte com o Município de Santana, 

a Leste com o Município de Santa Cruz, a Oeste com o Município de Câmara de Lobos 

e ainda a nordeste com o Município de Machico. 

Em termos administrativos, o município do Funchal é constituído por 10 

freguesias: Sé, São Pedro, Santa Maria Maior, São Gonçalo, Santa Luzia, Imaculado 

Coração de Maria, São Roque, Santo António, São Martinho e Monte (figura 5). 

 

Figura 5  

Mapa da divisão territorial/administrativa da cidade do Funchal 

Nota. Dados da Divisão de Informação Geográfica da CMF (2020). 
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Relativamente à superfície das Freguesias, como é possível verificar na tabela 

1, a Freguesia de Santo António apresenta-se como a maior freguesia em termos de 

extensão (22,16 Km2). Por outro lado, é a Freguesia de Santa Luzia que apresenta a 

menor área de extensão (1,34 Km2). 

 

Tabela 1 

Área das Freguesias da cidade do Funchal em Km2 (2018) 

Freguesias Área (Km2 

Imaculado Coração de Maria 1,36 

Monte 18,58 

Santa Luzia 1,34 

Santa Maria Maior 4,87 

Santo António 22,16 

São Gonçalo 7,08 

São Martinho 7,98 

São Pedro 1,49 

São Roque 7,50 

Sé 3,80 

Fonte. Retirado de Carta Administrativa Oficial de Portugal (DGT, 2019). 

 

 

4. Quem são os jovens da cidade do Funchal? 

 

Segundo os dados da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) de 

2018, o Funchal tem cerca de 104 286 habitantes, concentrando 41% da população total 

residente na RAM e apresentando uma densidade populacional de 1.369 hab./Km2 

(figura 6) - valor substancialmente superior ao registado a nível regional (317 hab./Km2) 

e nacional (112 hab./Km2). A população residente representa 1% da população 

residente do país (figura 7). 

Do total de residentes, cerca de 56.243 são do sexo feminino e 47.886 do sexo 

masculino, mantendo-se a tendência nacional e regional de um maior número de 

residentes do sexo feminino. 
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Figura 6  

Densidade populacional por municípios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Retirado de Retrato da Madeira (FFMS, 2019). 

 

Figura 7 

População residente por municípios 

Nota. Retirado de Retrato da Madeira (FFMS, 2019). 

 

A análise dos dados referentes à evolução da população residente no Funchal 

entre os anos de 2008 a 2018 permite verificar um decréscimo no total de residentes no 

Funchal de 2008 a 2018 de cerca de 6,3%, acompanhando o decréscimo da população 

residente na RAM nesse mesmo período (tabela 2). 
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Tabela 2  

Evolução da população residente no Funchal entre 2008 a 2018 

Distribuição geográfica e sexo 2008 2018 

 

   RAM 

HM 265 138 253 945 

H 125 279 118 585 

M 139 859 135 360 

 

Funchal 

HM 111 140 104 129 

H 51 881 47 886 

M 59 259 56 243 

Nota. Retirado de Estatísticas Demográficas (2018). 

 

Quanto á distribuição da população pelas freguesias do Funchal, verifica-se que 

são as Freguesias de Santo António e de São Martinho as que apresentam o maior 

número de residentes (27 383 e 26 482 respetivamente). Por outro lado, é a Freguesia 

da Sé que apresenta o menor número de residentes (2 656), existindo ainda outras 6 

freguesias que apresentam menos de 10.000 residentes (tabela 3). 

 

Tabela 3  

População residente por freguesia do Funchal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Retirado de DREM (2018). 

 

Analisando a pirâmide etária do município na figura 8, verifica-se que a mesma 

apresenta uma base mais estreita em relação à classe dos adultos, devido a uma 

Freguesias 

 

População residente 

HM H M 

Funchal 111 892 52 073 59 819 

Imaculado Coração de Maria 6 207 2 919 3 288 

Monte 6 701 3 078 3 623 

Santa Luzia 5 866 2 669 3 197 

Santa Maria Maior 13 352 6 209 7 143 

Santo António 27 383 13 046 14 337 

São Gonçalo 6 587 2 942 3 645 

São Martinho 26 482 12 335 14 147 

São Pedro 7 273 3 311 3 962 

São Roque 9 385 4 454 4 931 

Sé 2 656 1 110 1 546 
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diminuição da natalidade e um aumento da esperança média de vida, refletindo uma 

pirâmide etária envelhecida, em linha com a pirâmide etária da região e do país. 

 

Figura 8 

Pirâmide etária do Município do Funchal 

 

Nota. Retirado de Estatísticas Demográficas (2018). 

 

Analisando a população residente do Funchal por grupos etários, verificamos 

que os grupos etários que compreendem as idades entre os 30 e os 54 anos apresentam 

um maior número de residentes relativamente aos grupos etários juvenis (entre os 14 e 

30 anos) o que vai de encontro à pirâmide etária do município envelhecida (figura 9). 

 

Figura 9  

População residente no Funchal por grupo etário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Retirado de Estatísticas Demográficas (2018). 
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Relativamente à população jovem do município do Funchal, segundo os dados 

da tabela 4, do total de população residente do Funchal existem 6 117 jovens na faixa 

etária dos 15-19 anos, 5 804 jovens na faixa etária dos 20-24 anos e 6 110 jovens na 

faixa etária dos 25-29 anos. Podemos assim aferir que o Funchal tem um total de 18031 

jovens (entre os 15 e os 29 anos de idade) o que representa cerca de 17,3% da 

população do total do Funchal. 

 

Tabela 4  

População residente na RAM e Funchal por faixas etárias juvenis e sexo (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Retirado de Estatísticas Demográficas (2018). 

 

Verificamos que ao contrário do que ocorre em relação à população total e a 

outros grupos etários, nos grupos etários juvenis (15-19 anos, 20-24 anos, e 25-29 anos) 

existe um maior número de residentes do sexo masculino relativamente ao género 

feminino.  

Do estudo da evolução da população residente no Funchal entre os anos de 

2008 a 2018, se atendermos às faixas etárias juvenis (15-19 anos, 20-24 anos e 25-19 

anos), identificamos uma diminuição da população jovem (15-29 anos) entre 2008 e 

2018 e aumento da população idosa (≥ 65 anos) no mesmo período – resultados 

transversais à realidade da RAM (tabela 5). 

Analisando a população residente nas freguesias do Funchal por faixas etárias 

(tabela 6), verifica-se que são as Freguesias de Santo António e de São Martinho as 

que apresentam maior número de população envelhecida, com o número de residentes 

com idade igual ou superior aos 65 anos a ultrapassar as 3000 pessoas, representando 

cerca de 35,5% de toda a população com 65 anos ou mais no Funchal. Atendendo às 

faixas etárias juvenis, verifica-se novamente que são as freguesias de Santo António e 

de São Martinho que apresentam maior número de jovens residentes. 

Distribuição 

geográfica 

Sexo Faixas etárias 

  Total 15-19 anos 20-24 anos 25-29 anos 

 

Madeira 

HM 253.945 16.260 15.443 15.722 

H 118.585 8.334 8.118 8.052 

M 135.360 7.926 7.325 7.670 

 

Funchal 

HM 104.129 6.117 5.804 6.110 

H 47.886 3.116 3.061 3.089 

M 56.243 3.001 2.743 30.21 
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Tabela 5  

Evolução da população residente no Funchal nos últimos 10 anos por faixas etárias juvenis 

(2008-2018) 

Distribuição geográfica e 

sexo 

Faixa etária 2008 2018 

 

   RAM 

 

             HM 

15-19 anos 17 305 16 260 

20-24 anos 18301 15 443 

25- 29 anos 19 816 15 722 

+ de 65 anos 36 697 42 298 

 

Funchal 

              

             HM 

15-19 anos 6 879 6 117 

20-24 anos 7 532 5 804 

25- 29 anos 8 042 6 110 

+ de 65 anos 16 044 19 507 

Nota. Retirado de Estatísticas Demográficas (DREM, 2018). 

   

Tabela 6  

População residente nas freguesias do Funchal por grupos etários juvenis 

Nota. Retirado de DREM (2018) 

 

Considerando então as freguesias do Funchal e o seu número de residentes nas 

faixas etárias juvenis, é possível aferir que em termos de número de residentes com a 

idade compreendida de entre os 15-24 anos temos (tabela 7): 

 

 

Localização geográfica 
Total Grupos etários 

HM 0-14 15-24 25-64 ≥65 

Região Autónoma da Madeira 267 785 
 

44 012 33 091 150 784 39 898 

Funchal 111 892 
 

16 405 13 316 64 265 17 906 

Imaculado Coração de Maria 6 207 
 

706 713 3 510 1 278 

Monte 6 701 
 

862 818 3 655 1 366 

Santa Luzia 5 866 
 

732 584 3 133 1 417 

Santa Maria Maior 13 352 
 

1 694 1 473 7 416 2 769 

Santo António 27 383 
 

4 620 3 601 16 059 3 103 

São Gonçalo 6 587 
 

942 725 3 600 1 320 

São Martinho 26 482 
 

4 209 3 209 15 991 3 073 

São Pedro 7 273 
 

949 700 4 070 1 554 

São Roque 9 385 
 

1 358 1 251 5 384 1 392 

Sé 2 656 
 

333 242 1 447 634 
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Tabela 7  

Residentes jovens nas Freguesias do Funchal (15-24 anos)  

Freguesias Nº residentes jovens 

Santo António  3 601 

São Martinho 3 209 

Santa Maria Maior 1 473 

São Roque 1 251 

Monte 818 

Imaculado Coração de Maria 713 

São Gonçalo 725 

São Pedro 700 

Santa Luzia 584 

Sé 242 

Nota. Adaptado de DREM (2018). 

 

A relação entre o número de idosos e o número de jovens no município - índice 

de envelhecimento – é 149,3% para o Funchal o que indica que há mais idosos do que 

jovens na cidade. Por outro lado, analisando o índice de juventude para o Funchal – 

relação entre a população jovem e a população idosa - o Funchal apresenta um índice 

de juventude de 91.6%, indicando que por cada 100 idosos, temos 91,6 jovens o que 

corrobora os dados de que existem mais idosos que jovens no município, verificando-

se tendência idêntica ao que ocorre em toda a RAM, sendo o Funchal o 4º município da 

RAM com maior índice de dependência de idosos (DREM, 2018). 

Também através da análise do índice de dependência dos jovens - 18.3% para 

o Funchal - é possível concluir que por cada 100 pessoas em idade ativa (15 aos 64 

anos), o município apresenta 18,3 jovens com idade igual ou inferior aos 15 anos 

(considerados inativos do ponto de vista económico), logo há menos jovens, menores 

de 15 anos, em comparação com o número de pessoas em idade ativa (dos 15 aos 64 

anos) no município, o que também acontece na RAM que apresenta um índice de 19,3% 

(figura 10), sendo que apenas 3 municípios apresentam um índice de dependência dos 

jovens superior ao Funchal na RAM – Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Santa Cruz. 
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Figura 10  

Índices de dependência de jovens e idosos nos municípios da RAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Retirado de Estatísticas Demográficas (2018) 

 

Os dados da DREM (2018) apontam ainda para o envelhecimento da população 

em idade ativa no Funchal, comprovado pela diminuição do índice de renovação da 

população em idade ativa (76,9%), correspondendo assim a 76,9 jovens dos 20 aos 29 

anos por cada 100 pessoas dos 55 aos 64 anos, o que indica que o número de pessoas 

em idade potencial de saída do mercado de trabalho não é compensado pelo número 

de pessoas em idade potencial de entrada no mercado de trabalho. 

 

• Educação 

 

No que se refere à educação, os dados da Direção-Geral de Estatísticas da 

Educação e Ciência (DGEEC) e da Secretaria Regional de Educação, nomeadamente 

do Observatório de Educação da Região Autónoma da Madeira (OERAM), indicam que 

no ano letivo de 2018-2019, no Funchal estavam matriculados cerca de 4 872 alunos no 

3º Ciclo do Ensino Básico e 8 043 alunos no Ensino Secundário, o que em comparação 

com os dados da RAM corresponde respetivamente a 59% e 72,1% dos alunos 

matriculados nesses ciclos de estudos.  

Atendendo aos alunos matriculados no 3º Ciclo do Ensino Básico, no ano de 

2018/2019 no Funchal, 4 086 estavam matriculados no ensino regular (84%) e os outros 

16% distribuídos pelos cursos de CEF (Cursos Educação e Formação), EFA (Educação 

e Formação de Adultos), pelos percursos curriculares alternativos, formação modular e 

processos RVCC conforme a tabela 8.  
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Tabela 8  

Alunos matriculados no 3ºCiclo do Ensino Básico no ano letivo 2018/2019 no Funchal 

Tipo de Ensino Funchal RAM 

Regular (7º, 8º e 9 anos) 4 086 8 356 

Cursos CEF 178 409 

Percursos curriculares alternativos 141 341 

Cursos EFA 205 383 

Formação Modular 188 247 

Processos RVCC 74 74 

Total de alunos matriculados no 3º Ciclo do Ensino 

Básico 

4 872 9 810 

Nota. Adaptado de OERAM (2020). 

 

Matriculados no Ensino Secundário, no ano letivo 2018/2019 no Funchal 

estavam 4 394 alunos no Ensino Regular (55%) e 2400 nos cursos Profissionais (30%) 

e os outros 15% distribuídos pelos cursos de Aprendizagem, cursos CEF (Educação e 

Formação), EFA (educação e formação de adultos), formação modular e processos 

RVCC conforme a tabela 9.  

 

Tabela 9  

Alunos matriculados no Ensino Secundário no ano letivo 2018/2019 no Funchal 

Tipo de Ensino Funchal RAM 

Regular (10º ao 12ºano) 4 394 5 979 

Cursos Profissionais 2 400 3 078 

Cursos de aprendizagem 122 122 

Cursos CEF 309 421 

Cursos EFA 572 965 

Formação Modular 172 487 

Processos RVCC 74 74 

Total de alunos matriculados no Ensino Secundário  8 043 11 126 

Nota. Adaptado de OERAM (2020). 

 

No Ensino Superior no ano letivo 2018/2019, segundo a DREM (2020), estavam 

matriculados 3.237 alunos no Funchal, o que em comparação com os dados RAM 

corresponde respetivamente 100% dos alunos matriculados no Ensino Superior na 

RAM, justificado pelo facto de todas as instituições de Ensino Superior na RAM estarem 

sediadas no Funchal. 
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Quanto aos alunos residentes no concelho do Funchal, segundo a DGEEC 

(2018) estavam matriculados no ano letivo 2018/2019 no Ensino Superior 3 739 alunos. 

Destes alunos residentes no Funchal a estudar no Ensino Superior, 1 423 alunos 

estavam inscritos em estabelecimentos de Ensino Superior no concelho do Funchal 

(38%) e 2 316 estavam matriculados em Instituições de Ensino Superior fora da RAM – 

estudantes deslocados (62%). Destes últimos, 1.175 (cerca de 51%) estudavam em 

Lisboa, 268 no Porto e 178 em Coimbra. 

Em termos de estabelecimentos de educação, o município do Funchal conta com 

13 estabelecimentos que ministram o 3ºCiclo do Ensino Básico e 13 estabelecimentos 

o Ensino Secundário - 8 públicos e 5 privados e 8 estabelecimentos que ministram o 

Ensino Superior - 6 públicos e 2 privados (DGEEC, 2020). 

Relativamente aos dados do Conservatório - Escola Profissional das Artes da 

Madeira (CEPAM), instituição de ensino sediada no Funchal e que acolhe cursos gerais 

e cursos profissionais nas áreas das artes, e aos dados do estudo das artes no 

município, no ano letivo de 2019/2020 estavam inscritos cerca de 1 288 alunos nos 

cursos gerais de artes, sendo que 200 eram residentes no Funchal. Dentro dos cursos 

gerais, 274 alunos estavam inscritos no ensino articulado com o ensino regular, em que 

77 destes eram jovens residentes no Funchal. Estavam também inscritos nos Cursos 

Profissionais artísticos cerca de 114 alunos em que 37 são residentes no município do 

Funchal (Fonte: CEPAM). Registam-se ainda 750 alunos matriculados nos Cursos 

Livres no ano letivo 2019/2020. 

  Em termos de Orquestras e Coros, no ano letivo 2019/2020 estavam inscritos 

831 elementos dos quais 417 residentes no Funchal, todos com idade inferior a 30 anos. 

   Analisando os dados da DREM (2020) referentes à RAM e ao Funchal, 

encontramos a taxa de abandono precoce de educação e formação para a RAM de 

13,7% em 2019, o que nos permite inferir que no ano de 2019 cerca de 13,7% dos 

jovens entre os 18 e os 24 anos deixaram de estudar sem completar o ensino 

secundário, ligeiramente superior aos 10,6% de taxa de abandono precoce de educação 

e formação do país, sendo maior nos homens (17,5%) do que nas mulheres (9,7%). 

Esta taxa tem vindo a diminuir ao longo dos anos como é possível verificar na figura 11. 
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Figura 11  

Evolução da taxa de abandono precoce de educação e formação da RAM 

 

Nota. Retirado de Retrato da Madeira (FFMS, 2019). 

 

Em termos de taxa bruta de escolarização para a RAM, sabemos que no 3ºCiclo, 

face à população em idade normal de frequência deste mesmo ciclo a percentagem de 

alunos matriculados no 3ºCiclo é de 113,3% e no Ensino Secundário a percentagem de 

alunos matriculados é de 116% face à população em idade normal de frequência do 

mesmo. 

No ano de 2018/2019 o município apresentava uma taxa de transição/conclusão 

no ensino secundário de 84,4%, muito idêntica à mesma taxa para a RAM nesse mesmo 

ano (85%). Também ainda segundo o OERAM (2020), a taxa de retenção e desistência 

no ensino básico 3.º Ciclo do Ensino Básico no Funchal em 2017/2018 – 4,7% - era 

inferior aos valores verificados em toda RAM (6%). 

    Também os dados referentes ao nível de escolaridade dos jovens residentes 

Funchal dos 14-29 anos (tabela 10) permitem-nos concluir que maioritariamente estes 

jovens tem como nível de escolaridade o Ensino Secundário (7.861 jovens) e Ensino 

Básico (7.438) e há ainda cerca de 199 jovens sem nenhum nível de escolaridade (INE, 

2018). 

 

Tabela 10  

Nível de escolaridade dos jovens dos 14 aos 30 anos residentes do Funchal 

População residente, segundo o grupo etário, por nível de 

escolaridade (2011) 

Nível de escolaridade Funchal (14- 29 anos) 

Sem nenhum nível de escolaridade 199 

Ensino Básico 7 438 

Ensino Secundário 7 861 

Ensino Superior 5 643 

Nota. Adaptado de OERAM (2020). 
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No ano de 2018/2019 o município apresentava uma taxa de transição/conclusão 

no ensino secundário de 84,4%, muito idêntica à mesma taxa para a RAM nesse mesmo 

ano (85%). Também ainda segundo o OERAM (2020), a taxa de retenção e desistência 

no ensino básico 3.º Ciclo do Ensino Básico no Funchal em 2017/2018 – 4,7% - era 

inferior aos valores verificados em toda RAM (6%). 

 

• Emprego 

 

No que diz respeito à empregabilidade jovem, os dados da DREM (2018) 

referente às Estatísticas de Emprego na RAM indicam que no último trimestre de 2019 

existiam cerca de 10.200 jovens trabalhadores ativos entre os 15-24 anos na Região (o 

que representa 32% da população total desta faixa etária) e 27.500 jovens trabalhadores 

ativos entre os 25-34 anos. 

A taxa de emprego nesse mesmo trimestre era de 22,7% para a faixa etária dos 

15-24 anos, sendo maior nos homens e 77,4% para a faixa etária dos 25-34 anos, sendo 

maior nas mulheres. Já a taxa de desemprego no 3ºtrimeste de 2019 era de 25,5% na 

faixa etária 15-24 anos e 9% nos jovens entre 25-34 anos. 

Segundo o Instituto de Emprego da Madeira (2020), em maio de 2020 estavam 

inscritas 17.465 pessoas como desempregadas, sendo que o Funchal é o concelho com 

mais desempregados inscritos (42,2%). Os jovens entre os 20 e os 34 anos representam 

31,7% da população desempregada inscrita no IEM.  

 

Figura 12 

Distribuição percentual do desemprego registado por concelhos e faixas etárias em maio 2020 

 

Nota. Retirado de IEM (2020). 
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No mês de maio de 2020 o Funchal tinha cerca de 814 jovens com idades iguais 

ou inferiores aos 25 anos inscritos no IEM, comparativamente com o total de 2.022 

jovens na RAM com esta idade inscritos. As freguesias de Santo António e de São 

Martinho são aquelas que apresentavam um maior número de inscritos, 271 e 220 

respetivamente, apresentando conjuntamente mais de 50% dos jovens do Funchal 

(idade = ou < 25 anos) inscritos no IEM com esta idade. Com idades compreendidas 

entre 25 e 34 anos no mesmo período estavam inscritos 1.586 jovens no IEM 

comparativamente com o total de 3.779 jovens na RAM com esta idade inscritos. Os 

residentes das freguesias de Santo António e São Martinho representavam também aqui 

mais de 50% dos inscritos residentes no Funchal com idade entre os 25 e 34 anos 

(tabela 11). 

 

Tabela 11  

Número de jovens estão desempregados inscritos no IEM em maio 2020 por freguesia 

 

Nota. Adaptado de IEM (2020). 

 

• Desporto 

 

A RAM tem cerca de 141 Clubes desportivos e possui cerca de 20.122 atletas 

federados. Destes atletas, cerca de 4 191 têm entre 13 e 18 anos – 2 964 jovens do 

sexo masculino e 1 227 do sexo feminino. O município do Funchal conta atualmente 

com 25 associações / grupos desportivos e 46 clubes desportivos, num total de 71 

entidades desportivas sediadas na cidade do Funchal, o que equivale a 50,4% das 

entidades desportivas da RAM, abrangendo cerca de 52 modalidades das 56 

Distribuição geográfica Idade e nº de desempregados inscritos 

< 25 anos 25-34 anos 

RAM 2 022 3 779 

Funchal 814 1 586 

Imaculado Coração de Maria 29 87 

Monte 42 100 

Santa Luzia 31 78 

Santa Maria Maior 55 177 

Santo António 271 437 

São Gonçalo 42 79 

São Martinho 220 384 

São Pedro 42 101 

São Roque 71 102 

Sé 11 42 
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modalidades praticadas na RAM, segundo os dados da Direção Regional de Desporto 

(2019). O município conta com cerca de 10.536 atletas federados, 52,4% do total de 

atletas federados da RAM. Segundo os dados da DREM (2018) é possível também 

verificar que é no município do Funchal que se concentram o maior número de 

equipamentos e infraestruturas desportivas da RAM. 

 

Figura 13 

Distribuição dos equipamentos desportivos na RAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Retirado de DREM (2018). 

 

Relativamente às despesas das Câmaras Municipais da RAM nas áreas do 

Desporto e da cultura, segundo a FFMS (2019), estas representam 5% das despesas 

totais da CMF até o ano de 2017. 

 

Figura 14 

Despesas das Câmara Municipais em Cultura e Desporto no total de despesas 

 

Nota. Retirado de Retrato da Madeira (FFMS, 2019). 
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• Cultura 

      

Em termos culturais a RAM tem ao dispor da população 19 Museus, 31 Galerias 

de Arte e 2 cinemas, representando 4,4%, 3% e 1,2% respetivamente destes 

equipamentos culturais no país respetivamente (FFMS, 2019). Quanto aos bens imóveis 

culturais por município, onde se enquadram os monumentos, o Funchal apresenta cerca 

de 75 bens imóveis culturais, 44% dos bens imóveis culturais da RAM. 

No que diz respeito aos espetáculos culturais ao vivo, o Funchal é o Município 

da RAM que mais eventos promove (924 eventos) face ao total de 1.521 espetáculos 

ao vivo que ocorrem por ano na RAM, o que representa cerca de 6% do número total 

de espetáculos ao vivo no país (figura 15). No Funchal encontramos também 8 dos 18 

recintos de espetáculos da RAM. 

    

Figura 15 

Espetáculos ao vivo por municípios da RAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Retirado de Retrato da Madeira (FFMS, 2019). 

 

 

• Saúde 

 

Analisando os indicadores de saúde segundo o INE, em 2018, o Funchal tinha 

cerca de 792 médicos, 73,3% do número total de médicos da RAM, sendo que o 

Município do Funchal acolhe todos os hospitais da RAM.  

Em termos do número de habitantes por médico, o Funchal apresenta 132 

habitantes por médico, apresentando-se como o município da RAM que tem o menor 

rácio em termos de habitantes por médico. Também é possível verificar através do rácio 
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de habitantes por farmácia, que no Funchal por cada 3.724 habitantes há uma farmácia 

de apoio, tendo um valor mais baixo que o valor de toda a RAM (3.851). 

 

• Associativismo juvenil 

 

Segundo o Registo Regional do Associativismo Jovem (RRAJ) da Direção 

Regional de Juventude (DRJ), o Funchal conta com cerca de 34 associações juvenis 

ativas entre as quais se incluem as associações de estudantes, as associações juvenis, 

a associações equiparadas a associações juvenis, os grupos informais de jovens e as 

juventudes partidárias. 

 

• Políticas Municipais de Juventude  

 

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) é o órgão executivo que gere as políticas 

públicas do município do Funchal, nas quais se incluem as políticas municipais de 

juventude. Dentro desta, é a Divisão de Juventude, Desporto e Envelhecimento Ativo 

(DJDEA) a unidade orgânica responsável pela dinamização das políticas municipais de 

juventude. Esta divisão está inserida no Departamento de Educação e Qualidade de 

Vida, e é tutelada pelo Vereador com os Pelouros do Desporto e da Juventude. 

Contudo, a área da Juventude é desenvolvida de forma transversal na autarquia 

através de um conjunto de programas e projetos que constituem as políticas municipais 

de juventude em diversas áreas, descritas na Carta da Juventude. 

Para esta análise das políticas municipais de juventude do município do Funchal, 

é de grande importância o estudo recente de Vieira e Ferreira (2018) intitulado 

“Juventude(s) do Local ao Nacional – Que Intervenção?”, uma parceria entre o 

Observatório Permanente da Juventude do Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa e o Instituto Português do Desporto e Juventude que centra o 

seu estudo no papel dos municípios portugueses na promoção de políticas de juventude. 

Assim, em termos de unidade orgânica, o município do Funchal possui uma 

unidade orgânica dedicada à intervenção na área da juventude – a Divisão de 

Juventude, Desporto e Envelhecimento ativo, como já referido e que como o próprio 

nome indica é uma unidade que partilha a intervenção na área da juventude com outras 

2 áreas de atuação – o Desporto e o Envelhecimento ativo. Segundo o estudo de Vieira 

e Ferreira (2018), verifica-se que na maioria dos municípios por eles auscultados 

(60,6%) não existe uma unidade orgânica exclusivamente dedicada à intervenção na 

área da juventude, prevalecendo unidades orgânicas dedicadas à juventude em 
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articulação com outros domínios de intervenção, enquadrando-se o Funchal nesta 

maioria. 

Quantos aos recursos humanos, ao contrário da maioria dos municípios 

portugueses (59,4%) que tem até 6 recursos humanos afetos à unidade orgânica 

dedicada à intervenção nesta área (Vieira & Ferreira, 2018) o município do Funchal não 

tem recursos humanos afetos exclusivamente à área da juventude e com formação e 

atuação específica na área da juventude, sendo esta área trabalhada transversalmente 

por técnicos de diversas áreas dentro da CMF. 

Se atendermos aos recursos humanos, segundo os dados Divisão de Recursos 

Humanos da CMF de novembro de 2019, a Câmara do Funchal contava com cerca de 

71 trabalhadores jovens com idade igual ou inferior a 30 anos nos seus quadros, sendo 

48 jovens do sexo masculino e 23 jovens do sexo feminino. 

Além destes jovens, a CMF acolhe todos os anos jovens entre os 14-30 anos a 

realizar estágios profissionais e curriculares, tendo no ano de 2019 recebido cerca de 

98 (mais 46 que no ano de 2018). Recebe também ainda anualmente jovens a realizar 

estágios profissionais através do Instituto de Emprego da Madeira, tendo o município 

acolhido cerca de 72 jovens com idade inferior aos 30 anos em 2019 (mais 53 que no 

ano anterior). 

Ao abrigo do Programa Municipal de Formação e Ocupação em contexto de 

trabalho (PMFOCT), a CMF tinha à data de novembro de 2019, cerca de 131 

participantes, dos quais 50 tinham idade igual ou inferior aos 30 anos (tabela 12).  

 

Tabela 12  

Programa Municipal de Formação e Ocupação em contexto de trabalho da CMF 

 

 

 

 

Nota. Dados da Divisão de Recursos Humanos– CMF. 

 

Relativamente ao orçamento dedicado à área da juventude por parte da 

autarquia, tal como a maioria dos municípios (59,4%), o Funchal não dispõe de um 

orçamento específico para a área da juventude, sendo que esta é uma realidade em 

todos os municípios da Madeira. Pode concluir-se que o Funchal, como a maioria dos 

municípios gere orçamentos limitados não possuindo, na sua maioria, orçamentos 

dedicados à juventude (Vieira & Ferreira, 2018). 

Ano Total de participantes Participantes < 30 anos 

2017 231 75 

2018 221 76 

2019 131 50 
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Em termos de estratégia ou de plano estratégico para a juventude, o Funchal tal 

como todos os municípios da RAM não possui um Plano Municipal de Juventude que 

seja transversal e integrador das políticas municipais de juventude, sendo este existente 

apenas em 22 dos municípios do país (8,8% dos municípios). Esta realidade na RAM 

poderá justificar-se pela existência na Região, de uma Direção Regional de Juventude, 

pertencente à Secretaria de Educação do Governo Regional da RAM e que desenvolve 

trabalho na região a nível das políticas e programas de juventude. 

Apesar de não ter implementado um Plano Municipal de Juventude, o Funchal é 

um município que procurar ouvir regularmente e perceber as necessidades dos seus 

jovens, sendo por isso um dos 70,9% dos municípios que, segundo o estudo de Vieira 

e Ferreira (2018) consulta regularmente os jovens para definir políticas, programas e 

ações na área da juventude, recorrendo para o efeito a diversos mecanismos de 

auscultação. Para tal, o município utiliza maioritariamente os órgãos e meios de caráter 

mais formais e institucionais nos quais podemos destacar: 

- O Conselho Municipal de Juventude – em atividade desde o ano 2014 no 

Funchal, sendo este um órgão consultivo da juventude no município e das suas 

associações; 

- A auscultação regular das 34 associações juvenis e das associações estudantis 

do município através de diversos encontros e reuniões;  

- Assembleia Municipal Jovem/ Jovens em participação – projeto destinado aos 

alunos do 3ºCiclo do Ensino Básico; 

- Orçamento participativo – aberto à população em geral e nas suas duas edições 

teve uma grande representação dos jovens da cidade; 

- As diversas atividades, reuniões, workshops e fóruns desenvolvidos pela CMF 

transversalmente às diversas áreas. 

Quanto às estratégias municipais de apoio ao associativismo, o Funchal tem um 

programa municipal de Apoios Financeiros ao Associativismo e a Atividades de 

Interesse Municipal, cujo regulamento existente apresenta carácter abrangente no 

sentido que se destina a apoiar o associativismo de forma lata, e não apenas o 

associativismo jovem, enquadrando-se o Funchal nos 56,2% dos municípios não possui 

um documento especificamente elaborado para regular os apoios atribuídos às 

associações juvenis. 

Também tal como a grande maioria dos municípios portugueses (74,5%), o 

Funchal não possui um portal municipal destinado à área da juventude, específico e 

orientado para os jovens, utilizando como canais preferenciais de comunicação com os 

jovens o website geral do município, as redes sociais e o contacto direto com as 

associações juvenis. 
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Em termos de infraestruturas, o município dispõe de uma série de infraestruturas 

(desportivas, culturais, recreativas e outras) que se destinando aos munícipes em geral 

e não sendo exclusivas dos jovens podem ser utilizadas pelos jovens. 

A análise dos dados dos apoios sociais da CMF aos jovens, no que se refere ao 

Programa de Bolsas de Estudo do Ensino Superior, segundo os dados Divisão de 

Desenvolvimento Social da CMF indica que para o ano letivo 2019/2020, foram 

admitidas 1 659 candidaturas e atribuídos 1 476 apoios no âmbito das Bolsas a 

Estudantes do Ensino Superior e que no ano de 2018/2019 foram registados cerca de 

1 271 alunos bolseiros podendo aqui identificar um aumento nos apoios atribuídos este 

ano letivo em relação ao ano transato. 

   Quanto ao apoio para aquisição de manuais escolares do 2º e 3º ciclo do 

Ensino Básico para os estudantes residentes no município, pela primeira vez no ano 

letivo de 2019/2020 para o 3º Ciclo do Ensino Básico, contou com cerca de 1270 

candidaturas e cerca de 1227 alunos apoiados. 

 

Tabela 13 

Apoio para aquisição de manuais do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico 

Nota. Dados da Divisão de Desenvolvimento Social – CMF. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ano Letivo 2018/19 Ano Letivo 2019/2020 

 

Nº de candidaturas 

1º Ciclo 5331 3.903 

2º Ciclo 786 

3º Ciclo  1.270 

 

Nº de alunos/as 

apoiados/as 

1º Ciclo 3980 3.862 

2ºCiclo 1018 556 

3ºCiclo  1.227 
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