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“Em todo o jovem, mesmo no mais infeliz, há sempre um ponto acessível ao bem. Cabe a 

cada um de nós procurar esse ponto, essa corda sensível do coração, estimulando o jovem 

para descobrir as suas capacidades e usá-las no sentido do bem” (S. João Bosco).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  3 
 

 
 
 

O Plano Municipal de Juventude é fundamental para o 

desenvolvimento sustentável e transversal do Funchal, 

pois visa incluir a voz ativa dos jovens nas políticas 

elaboradas pelo Município. 

Numa altura em que vivemos tempos incertos e que o 

mundo está a mudar a um ritmo galopante, é essencial 

que os mais novos, que são os que mais facilmente se 

adaptam a estas mudanças, façam parte das decisões que 

vão marcar o nosso futuro. Só assim é possível que nos 

posicionemos como uma cidade com visão, dinamismo e 

com interculturalidade, valores incontornáveis nas gerações mais novas. 

O nosso objetivo com este Plano Municipal para a Juventude é desenvolver e implementar 

políticas para a juventude que sejam inovadoras, arrojadas, pioneiras e inspiradoras, e que 

respondam às necessidades identificadas pelos jovens do Funchal, que são cidadãos 

participativos, com espírito crítico e com vontade de transformar a sua cidade para melhor. O 

PMJ será alicerçado neste potencial. 

Provavelmente, nunca tivemos uma geração tão bem preparada, tão consciente e tão 

informada como esta. Nesse sentido, precisamos de congregar entidades e associações juvenis, 

e contar com a participação de todos, criando, deste modo, uma estratégia concertada para a 

cidade, que terá como base a inclusão, o debate de ideias e a vontade de responder aos grandes 

desafios globais que vão marcar a Humanidade nas próximas décadas.   

São os jovens, com a sua participação ativa, os seus ideais, o seu conhecimento e a sua 

visão do mundo sem fronteiras, que vão construir o Plano Municipal para a Juventude do 

Funchal. Ao poder político cabe ouvir e aos nossos jovens caberá a responsabilidade de estarem 

no centro da ação e das políticas que querem ver implementadas na sua cidade.  

O Funchal conta convosco! 

Miguel Silva Gouveia 

Presidente da Câmara Municipal do Funchal 
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Todos já ouvimos dizer que as políticas de juventude são 

transversais ao universo de atuação dos Governos, sejam 

eles de âmbito nacional, regional ou local. É natural que 

assim seja, pois, a abrangência dessas políticas é enorme 

e vai da natalidade à habitação; do emprego à educação; 

do desporto à cultura, e podia continuar. 

Na Câmara Municipal do Funchal procurámos ir mais além 

e construir, com a participação e o envolvimento ativo 

dos jovens da nossa cidade, uma estratégia concertada 

de, para e com os jovens que permitisse congregar 

sinergias, otimizar recursos e políticas e, principalmente, que fosse ao encontro das reais 

necessidades identificadas pelos jovens do Funchal. 

O Plano Municipal da Juventude do Funchal – FunJOVEM 20-30 – representa, em 

primeiro lugar, o mútuo compromisso entre o Município e a sua Juventude. Mas representa 

também o valorizar e dar voz aos jovens e a relevância que atribuímos à participação de todas e 

todos os funchalenses na construção dos caminhos de futuro para a nossa cidade. Fomentando 

a participação teremos certamente cidadãs e cidadãos mais cientes dos seus direitos e deveres, 

bem como do exercício de uma cidadania que se quer consciente e participativa. Com isso ganha 

a Democracia, ganha a Cidade e ganhamos todos nós. 

É para mim um prazer enorme fazer parte deste projeto, e vou de coração cheio na 

certeza de que o futuro será assegurado por esta juventude, que, deste modo, deixa uma marca 

indelével na sua cidade; que já começou a mudar o mundo, o seu e o dos outros que aqui vivem, 

quando teve a coragem de aceitar o desafio e de dar o seu contributo. 

Não podia terminar sem deixar uma palavra de agradecimento às e aos jovens que 

participaram e a todas e todos os que se envolveram neste projeto, sejam entidades, 

associações juvenis ou pessoas individuais. 

Por fim, mas não por último, um agradecimento muito especial ao Francisco Dionísio, 

por todo o seu empenho e dedicação, por ter vestido a camisola FunJOVEM 20-30 e pelo 

excelente trabalho que tem realizado em prol da juventude do Funchal.  

 

Dina Letra 

Vereadora com o Pelouro da Juventude (2020 – atual) 
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O início do Futuro 

O Plano Municipal de Juventude do Funchal – FunJOVEM       

20-30 é um projeto pioneiro, promovido pela Câmara 

Municipal, idealizado por jovens, construído por jovens e 

concebido para jovens. Desde a sua génese, este projeto 

pretendeu cumprir objetivos claros: 

1. Planear as políticas de juventude do concelho para a 

próxima década de forma integrada, nas suas diferentes áreas 

e dimensões, enquadradas em estratégias globais mais     

amplas, de natureza regional, nacional, europeia e internacional; 

2. Promover a auscultação e o diálogo com os jovens, para identificar as suas necessidades e 

aspirações; 

3. Integrar diferentes ideologias, visões e conceitos de desenvolvimento, colocando as novas 

gerações no centro da decisão; 

4. Participar na construção da cidade, de acordo com um quadro referencial transversal de 

valores, prioridades, objetivos, metas e ações, definido pelos intervenientes; 

5. Dinamizar o município, envolvendo os seus jovens, as suas associações e organizações juvenis, 

nomeadamente através do Conselho Municipal de Juventude. 

O lançamento desta iniciativa traduz uma visão para o Funchal e para as novas gerações. 

O FunJOVEM 20-30 é um projeto político e apartidário, totalmente concretizado através da 

participação da sociedade civil, formal e não formal, organizada e pontual. A sua aprovação será 

apenas o primeiro passo da construção do Futuro, cheio de desafios de maior dimensão - a 

começar, agora, pela divulgação, implementação e atualização sucessiva desta ferramenta, 

através de iniciativas que continuem a dar-lhe vida, cor e amplitude.  

A todos os envolvidos, obrigado e Parabéns. Este é um legado que deixamos às próximas 

gerações, erguido em conjunto e que pertence a todos os que vivem o Funchal. Agora, ao 

trabalho! 

João Pedro Vieira 

                                                                               Vereador com o Pelouro da Juventude (2017-2020)  
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O desenvolvimento de uma comunidade está dependente da capacitação e do 

empoderamento dos elementos que a constituem, assim como da responsabilização dos 

mesmos por esse mesmo desenvolvimento. A juventude é um recurso muito importante em 

qualquer comunidade e numa cidade assume um papel preponderante como agente de 

mudança e transformação. Os jovens têm a vontade de mudar o mundo e a cidade deve 

aproveitar essa vontade, dando-lhes as oportunidades e as ferramentas necessárias para serem 

parte da mudança que anseiam construir. 

 

    Jovens construtores da cidade – este foi o princípio através do qual o Funchal chamou 

os seus jovens ao centro da discussão e decisão, desafiando-os a construírem o seu primeiro 

Plano Municipal de Juventude. Os jovens aceitaram o desafio colocado e fez-se história na nossa 

cidade. Se é verdade que não podemos mudar o mundo repentinamente, maior é a certeza que 

somos capazes de fazer a diferença na nossa cidade. O presente documento é prova disso 

mesmo, e os contributos que aqui estão espelhados resultam desse desafio colocado aos jovens 

– sonhar a cidade e pôr mãos à obra na sua construção. 

 

O FunJOVEM é essa linha do horizonte, é o refletir num documento a vontade do 

município em fazer mais e melhor pelas suas políticas de juventude, pelos seus jovens. Mas é 

igualmente a demonstração da força e da energia que tanto carateriza os jovens do Funchal, e 

a exigência a que este plano municipal nos obriga é a principal motivação para fazermos mais e 

melhor. Isso reflete-se no trabalho contínuo na otimização das políticas de juventude, 

contribuindo para um Funchal cada vez mais próximo dos jovens.  Este é um processo positivo 

e orientado para a abertura, inovação e melhoria.  

 

Não poderíamos aqui chegar sem o contributo dos tantos jovens que se fizeram ouvir, 

de tantas associações, entidades, parceiros e decisores políticos que desde a primeira hora 

fizeram este caminho connosco, que aceitaram o desafio de sonhar a cidade. Foram vários 

meses de trabalho que se refletem nesta conquista que é de todos e para todos, em especial 

dos jovens do Funchal. Um obrigado especial a todos! A cidade sai mais forte, a juventude sai 

mais forte! 

 

No entanto, este é apenas o início desta aventura de 10 anos. Temos uma estratégia 

desenhada, agora urge implementá-la. O FunJOVEM 20-30, mais do que um documento, é uma 

ferramenta de trabalho para ser utilizada por todos os que queiram fazer do Funchal uma 

verdadeira referência no que às políticas municipais de juventude diz respeito. O Funchal tem 

agora uma estratégia para a sua juventude, e precisa de todos para que este Plano possa 

realmente fazer a diferença na vida dos jovens que residem, estudam, trabalham e visitam o 

Funchal. Esta é a nossa estratégia, esta é a nossa cidade! Está na hora de “arregaçar” as mangas, 

e dar vida ao FunJOVEM 20-30! Vamos a isto! 

 

 
Francisco Dionísio 

Coordenador da construção do Plano Municipal de Juventude do Funchal 
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1. PMJ – DO SONHO À REALIDADE 
 

Com o intuito de agregar e otimizar as políticas de juventude no município do Funchal, 

em novembro de 2019 arrancou o processo de construção do FunJOVEM 20-30 – o primeiro 

Plano Municipal de Juventude do Funchal (PMJ). 

Durante um ano e meio, jovens, associações, escolas, juntas de freguesia, divisões e 

departamentos da Câmara Municipal do Funchal, parceiros, decisores políticos, e demais 

entidades municipais e regionais, trabalharam em torno deste projeto pioneiro no nosso 

município em termos de políticas municipais de juventude. O objetivo era claro: construir uma 

estratégia para a juventude do Funchal direcionada a todos os jovens, dos 14 aos 30 anos, não 

só residentes, mas também estudantes e/ou trabalhadores no Funchal.  

O planeamento, o desenvolvimento e a implementação de políticas de juventude 

inovadoras, globais e transversais, que respondam às necessidades identificadas pelos jovens 

do Funchal são o foco do documento aqui apresentado, que se espera constituir instrumento de 

trabalho para todos os jovens e agentes que trabalham ou são voluntários junto dos jovens do 

nosso município. 

Assim, esta é uma estratégia construída por jovens e para jovens, na qual todos foram 

chamados a dar o seu cunho, opinião e posição para construir este Plano Municipal de 

Juventude. Por outro lado, a cidade foi desafiada a ouvir, envolver e responsabilizar os jovens, 

promovendo a partilha e identificação da juventude para com as políticas da juventude do nosso 

município. 
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2. OBJETIVOS 
 

Todo o processo de construção do FunJOVEM 20-30 teve como grande finalidade o 

desenho de um Plano Municipal de Juventude para a cidade do Funchal, uma estratégia 

concertada para a juventude do município, com a participação dos jovens em todas as etapas 

do processo e dos agentes que com eles trabalham, tendo como principais objetivos: 

 Identificar normativos/orientações/estratégias europeias, nacionais e regionais 

para a juventude e sua articulação;  

 Analisar os recursos e projetos do Município do Funchal para a juventude, assim 

como as expetativas dos jovens, agentes municipais e responsáveis políticos;  

 Apresentar uma estratégia participada de juventude para o Município do 

Funchal, para o período de 2020-2030;  

 Desenhar um plano de implementação da estratégia de juventude que garanta 

a sua sustentabilidade. 

3. FunJOVEM 20-30 
O FunJOVEM 20-30 é um processo participado de 

desenho e construção do Plano Municipal de Juventude (PMJ) 

do Funchal. “Fun” são as iniciais da cidade do Funchal e 

surgem também em alusão à palavra inglesa “fun” como 

referência à energia, diversão e alegria, características que 

facilmente associamos à Juventude. A palavra “JOVEM” 
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aparece em letras maiúsculas atendendo a que este é um plano de, para e com 

os Jovens, sendo eles o elemento central do plano. “20-30” refere-se à temporalidade 

pretendida para o PMJ: de 10 anos (2020 a 2030). Todo este processo visa a dar voz e espaço 

para que os jovens possam realmente ser construtores da cidade e possam ter assento nas 

políticas que lhes dizem diretamente respeito: as Políticas Municipais de Juventude. 

4. O FUNCHAL É…. 
 

O Funchal é o município capital da Região Autónoma da Madeira (RAM) e, estendendo-

se do mar à montanha, acolhe todos os dias jovens que residem, estudam, trabalham e visitam 

a cidade, constituindo um grupo heterogéneo de juventudes que contribuem ativamente para 

o desenvolvimento e para a vida do município. O Funchal é, assim, uma cidade que respira 

juventude, uma cidade com a qual os jovens se identificam e na qual encontram uma casa 

comum. 

O Funchal …é esperança…é comunidade…é 

motivação…é lar…é segurança…é história, é 
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arte…é energia…é integração…é 

renascimento…é vida…é ponto de encontro…é 

epicentro de culturas.  

 

5. CONCEITO DE JUVENTUDE 
 

O Funchal tem cerca de 104.286 habitantes (DREM, 2018), sendo que o município 

concentra 41% da população total residente na RAM. Apresentando uma pirâmide etária 

envelhecida, em linha com a pirâmide etária da região e do país, o Funchal conta com cerca de 

18.031 jovens (entre os 15 e os 29 anos de idade) residentes, que representam cerca de 17,3% 

da população total do Funchal. Entre estes, existe um maior número de residentes jovens do 

sexo masculino, ao contrário do que ocorre em relação à população total. São as freguesias de 

Santo António e de São Martinho que apresentam maior número de jovens residentes. 

Entre os anos de 2008 a 2018, verificou-se uma diminuição do número de jovens 

relativamente ao aumento da população idosa no mesmo período, atingindo-se um índice de 

juventude – relação entre a população jovem e a população idosa - de 91.6, valor que apoia os 

dados de um menor número de jovens no município face à população idosa. 

Uma vez que o conceito de juventude é um conceito assente na variabilidade dos fatores 

que o definem, e devido à necessidade e importância de definir um público-alvo para a 

estratégia da juventude do Funchal, o processo de construção do FunJOVEM20-30 lançou o 

desafio aos jovens de definirem o “que é isto de ser jovem”, sendo estes alguns dos testemunhos 

obtidos: 

 

Ser jovem é: 

 

” É sinal de ambição e esperança, viver tudo intensamente, é ser o presente e o futuro, é ser 

energia, é descobrir, aprender, crescer e ser produtivo”;  

 

“É um caminho feito de escolhas, onde ter opinião é importante, onde crescer é essencial com 

um espírito livre, criativo e dinâmico, uma preparação para uma vida adulta pois o jovem é uma 

pessoa possível de moldar”;  

 
“É não ter medo de arriscar, de sonhar e ter a determinação de o realizar/concretizar. É utilizar 

os seus erros para aprender e crescer. É ser revolucionário!” 
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Assim, o PMJ assume como público-alvo os jovens 14 – 31 anos de idade, que 

nasceram, vivem, estudam, trabalham e visitam o Funchal ou que estejam inseridos numa 

associação juvenil com ação no município do Funchal. 

 

Mobiliza também os agentes de juventude do Município – agentes que trabalham 

remunerada ou voluntariamente com jovens e os decisores político e diversas 

instituições/entidades: 

 

 Câmara Municipal do Funchal; 

 Conselho Municipal de Juventude do Funchal (CMJ); 

 Associações juvenis, grupos informais de jovens e organizações de juventude do 

município; 

 Escolas Secundárias, Profissionais e Instituições de Ensino Superior do 

município; 

 Juntas de Freguesia do Funchal;  

 Organizações municipais, regionais, nacionais e internacionais parceiras. 
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6. VALORES COMO ALICERCES DO PMJ 
 

 Todas as estratégias e políticas municipais devem ser orientadas por um conjunto de 

princípios. Enquanto estratégia para a juventude do município do Funchal e como principal 

ferramenta de trabalho das políticas municipais de juventude, o FunJOVEM 20-30 não é exceção. 

Assim, conscientes da importância deste Plano Municipal de Juventude para os jovens do 

município e para o desenvolvimento da cidade, o FunJOVEM 20-30 tem como princípios 

estruturantes: 

 Inclusão - Construindo uma cidade que envolve todos os jovens e assegura a 

sua representação;  
 Sustentabilidade - Garantindo uma estratégia de presente e futuro para a 

nossa juventude;   

 Inovação - Abrindo espaço à inovação, irreverência e à criatividade dos 

jovens;  

 Desenvolvimento de competências - Promovendo a capacitação e 

empoderamento de cada jovem;  

 Proatividade - Contando com a participação ativa de jovens e agentes de 

juventude;  

 Igualdade de oportunidades - Promovendo oportunidades acessíveis a 

todos.  
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7. A NOSSA MISSÃO 
 

Apoiar, ouvir, representar e promover a participação ativa e dinâmica dos jovens do 

Funchal, a interação entre os diversos intervenientes na área da juventude e a rentabilização de 

recursos, contribuindo para um município mais sustentável e amigo dos jovens. 
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8. A NOSSA VISÃO 
 

Funchal como uma cidade atrativa, dinâmica e segura, que coloca os jovens no centro 

da ação e decisão e que promove oportunidades que contribuem para o seu desenvolvimento e 

qualidade de vida.  

9. METODOLOGIA 
 

A construção do primeiro Plano Municipal de Juventude do Funchal foi um processo que 

teve início em novembro de 2019 e durou cerca de 1 ano e meio. Durante todo o processo 

procurámos envolver os jovens que residem, estudam, trabalham e visitam a cidade, assim como 

todos aqueles que, no universo municipal, trabalham com os jovens. Este processo foi dividido 

em 3 fases: 
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I. Primeira fase – “Sente a cidade” – Diagnóstico e auscultação 

Por este ser o primeiro Plano Municipal de Juventude do Funchal, foi fundamental 

elaborar um diagnóstico exaustivo de caraterização da juventude do Funchal, assim como 

proceder ao levantamento de todo o trabalho desenvolvido na área da juventude, projetos 

e programas em curso, infraestruturas e entidades com trabalho desenvolvido na área da 

juventude. Assim nesta fase, teve lugar a realização de: 

 Diagnóstico organizacional – retrato de caraterização do território da cidade, 

da população jovem e a constituição da Carta de Juventude do Funchal – 

Programas e projetos juvenis da CMF, Parque Jovem e Rede de juventude; 

 Diagnóstico participativo - auscultação dos jovens, associações juvenis, agentes 

de juventude, Juntas de Freguesia da cidade do Funchal e Escolas Secundárias, 

Profissionais e Instituições de Ensino Superior da cidade; 

 Concurso de desenho do logotipo do PMJ – concurso para o desenho e escolha 

do logotipo oficial do FunJOVEM 20-30; 

 Envolvimento do Conselho Municipal de Juventude (CMJ) na construção do 

Plano Municipal de Juventude, com a constituição da comissão de 

acompanhamento da construção do Plano Municipal de Juventude e os 

trabalhos dirigidos à construção do PMJ. 

Os dados recolhidos para o diagnóstico da juventude do Funchal e o respetivo 

tratamento encontram-se na secção “documentos estruturantes”. 

II. Segunda fase – “Sonha a cidade” – Desenho do Plano 

A segunda etapa consistiu no processo de construção e desenho da estratégia para a 

juventude do município do Funchal, através de um processo de auscultação e diálogo jovem 

com os jovens do município, com vista à criação dos FunGoals – Objetivos da Juventude do 

Funchal. Nesta fase teve lugar: 

 Diálogo Jovem “Sonha a cidade” – sessões participativas numa dinâmica de Diálogo 

com a juventude para discussão das áreas estratégicas do plano, criação de 

propostas e projetos e o plano de avaliação e monitorização do PMJ, tendo sido 

divididas em 3 rondas de trabalho, que ocorreram em formato digital (online): 

 1ª Ronda – Oportunidades & Desafios;  

 2ªRonda – Objetivos & Soluções;  

 3ªRonda – Plano de ação & Implementação.  
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 Associa-Te Week – dinamização de uma semana dedicada às associações juvenis do 

município, com o intuito de envolver diretamente as associações na construção do 

Plano Municipal de Juventude do Município, de divulgar o trabalho desenvolvido 

pelas associações juvenis da cidade e celebrar o dia Nacional do Associativismo 

Juvenil. Sendo a primeira edição de um evento que se pretende que seja realizado 

anualmente, inteiramente dedicado às associações juvenis do Funchal, teve 

também como objetivo criar uma via privilegiada de diálogo construtivo entre o 

executivo municipal e as associações juvenis do município. 

 

III. Terceira fase – “Vive a cidade” – Aprovação, divulgação e implementação 

  A terceira fase é a fase de aprovação, divulgação e implementação do Plano 

Municipal de Juventude do Funchal, onde os FunGoals – objetivos de juventude do 

Funchal - se irão refletir em programas, projetos e ações concretas. 

10. FUNGOALS – OBJETIVOS DA JUVENTUDE DO 

FUNCHAL 
Os FunGOALS – os objetivos da Juventude do Funchal - constituem-se como eixos 

estratégicos de ação, com vista a contribuir para o desenvolvimento de uma cidade cada 

vez mais próxima dos jovens e criar oportunidades para que os jovens do município 

possam envolver-se e serem eles próprios a implementar o seu Plano Municipal de 

Juventude. Os jovens participantes do Diálogo Jovem “Sonha a cidade” definiram então 

os 7 FunGoals: 
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1. Educação e formação de qualidade;  

2. Emancipação jovem;  

3. Qualidade de vida para todos;  

4. Cidade verde e sustentável;  

5. Cidadania e participação juvenil;  

6. Impulsionar o associativismo e voluntariado;   

7. Cultura e lazer para todos.  

 

FunGOALS Áreas de intervenção 

/objetivos específicos 

1. Educação e formação de qualidade AI: Educação e Formação 

OE: - Promover a valorização e a qualidade 

da educação e da formação formal e não-

formal; 

- Criar mais oportunidades de educação e 

formação formal e não formal; 

- Ir ao encontro dos interesses de 

formação dos jovens. 

2. Emancipação jovem 

 

AI: emprego, empreendorismo, inovação 

e habitação 

OE: - Valorizar e criar oportunidades para 

o empreendorismo jovem;  

- Criar oportunidades e apoios para os 

jovens na aquisição de emprego e/ou na 

criação do mesmo; 

- Criar oportunidades e apoios acessíveis 

para o acesso à habitação jovem; 

- Disponibilizar ferramentas, recursos e 

apoios justos para a autonomia 

económica e social dos jovens. 



 

  19 
 

3. Qualidade de vida para todos AI: saúde, saúde-mental, bem-estar e 

desporto 

OE: - Promover hábitos de vida saudável e 

sustentável; 

- Educar, prevenir e disponibilizar 

ferramentas de promoção da saúde 

mental e bem-estar dos jovens; 

- Criar mais oportunidades desportivas 

para os jovens; 

- Valorizar a atividade física dos jovens e 

disponibilizar recursos para o seu 

desenvolvimento. 

4. Cidade verde e sustentável AI: ambiente, sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável 

OE: - Promover a construção de uma 

cidade mais sustentável e amiga do 

ambiente; 

- Educar para a sustentabilidade, 

utilização de energias renováveis e 

combate às alterações climáticas; 

- Promover projetos e práticas 

sustentáveis juvenis. 

5. Cidadania e participação juvenil AI:  cidadania, inclusão social, igualdade, 

participação e juventude 

OE: - Educar para a cidadania, inclusão, 

igualdade de género, justiça e igualdade 

de oportunidades para todos; 

- Contribuir para uma cidade inclusiva 

para os jovens; 

- Envolver os jovens no desenvolvimento 

da cidade; 

- Educar e promover a participação dos 

jovens na vida da cidade; 
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- Informar os jovens sobre as diferentes 

formas de participação. 

6. Impulsionar o associativismo e 

voluntariado 

 

AI: Associativismo e voluntariado 

OE: - Promover a participação e 

envolvimento dos jovens no voluntariado 

e associativismo juvenil; 

- Promover informação de qualidade e o 

diálogo construtivo entre jovens e 

organizações juvenis; 

- Dinamizar o associativismo juvenil no 

Funchal; 

- Informar os jovens sobre as 

oportunidades de voluntariado em 

organizações. 

7. Cultura e lazer para todos 

 

AI:  Cultura e Lazer 

OE: - Valorizar e divulgar as oportunidades 

culturais para os jovens; 

- Valorizar e incentivar a cultura, dando 

apoio a jovens criadores/artistas e às 

restantes áreas do lazer; 

- Contribuir para uma cidade que valorize 

a cultura juvenil e lhe proporcione 

recursos para o seu desenvolvimento. 

 

Os FunGoals resultam de um cruzamento com as agendas de juventude regionais, 

nacionais, europeias e internacionais, onde se enquadra o FunJOVEM 20-30, nomeadamente:  

 O Plano de Ação para a juventude da RAM 2018 - Madeira Jovem - Linhas de Ação 

para a Juventude;  

 O Plano Nacional para a Juventude (2018-2021);   

 Os Objetivos da Juventude da União Europeia (Youth Goals); 

 Objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS).  
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FunGoals Agendas da juventude 

1. Educação e formação de 

qualidade 

 

Educação e Formação (2)  

Educação não formal (13)  

Educação Formal e Não Formal (1)  

Educação de Qualidade (8)  

Educação de Qualidade (4)  

 

2. Emancipação jovem 

 

Empregabilidade, empreendorismo e inovação (6)  

Acesso à habitação (7)  

Emprego (2)  

Habitação (4)  

Trabalho de qualidade para todos (7)  

Erradicar a pobreza (1)  

Trabalho digno e crescimento económico (8)  

Inovação e infraestruturas (9)  

 

3. Qualidade de vida para todos 
 

 

Promoção da saúde, prevenção de comportamentos de 

risco e prevenção rodoviária (1)  

Cultura, Lazer, Desporto e Turismo (5)  

Saúde (3)  

Saúde mental e bem-estar (5)  

Vida saudável (3)  

 

4. Cidade verde e sustentável 
 

 

 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (8)  

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (7)  

Europa verde e sustentável (10)  

Energias renováveis (7)  

Cidades e comunidades sustentáveis (11)  

Produção e consumo sustentáveis (12)  

Combater as alterações climáticas (13)  

Ecossistemas terrestres e biodiversidade (15)  

 

5. Cidadania e participação juvenil 

 

Associativismo, Voluntariado, Participação e Cidadania 

(11)  

Inclusão Social (12)  

Governança e Participação (5)  

Igualdade e inclusão social (6)  
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11. COMO IRÁ ACONTECER?  
 

Os FunGOALS encontram-se divididos em metas, que se constituem como indicadores 

que nos permitem aferir a sua efetiva implementação e posterior avaliação. Estas metas têm 

como limite temporal de implementação o ano de 2023, quando serão revistas, avaliadas e 

reajustadas, sendo os objetivos da juventude do Funchal revistos de 2 em 2 anos. 

1 - Educação e formação de qualidade 

Meta Efetivação 

Meta 1 – Criação de um plano municipal de 

formação.   

 

 

 

 

Criação de um plano municipal de formação 

e sensibilização para os jovens, que promova 

o desenvolvimento de soft skills 

fundamentais e a literacia em áreas 

consideradas fundamentais pelos jovens para 

o seu desenvolvimento e futuro pessoal e 

profissional, devidamente certificado, com 

formações contínuas e dinâmicas ao longo do 

Igualdade para todos os géneros (2)  

Sociedades inclusivas (3)  

Informação e diálogo construtivo (4)  

Espaço e participação para todos (9)  

Igualdade de género (5)  

Reduzir as desigualdades (10)  

Paz e justiça (16)  

6. Impulsionar o associativismo e 

voluntariado 

 

 

 

Associativismo, Voluntariado, Participação e Cidadania 

(11)  

Organizações de juventude e programas europeus (11)  

Parcerias para o desenvolvimento (17)  

7. Cultura e Lazer para todos 

 

 

 

Cultura, Lazer, Desporto e Turismo (5) 
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 ano, preparado e orientado pela CMF com os 

diversos parceiros e associações, com 

avaliação das ações e formações e resultante 

de um levantamento de necessidades 

de formação.  

Meta 2 – Dinamização de um espaço de 

estudo municipal.  

Criação de um espaço municipal de 

atividades acessível a todos jovens 

estudantes do município, com vista ao estudo 

e ao desenvolvimento de trabalhos de âmbito 

escolar e académico, geridos pela CMF em 

conjunto com diversos parceiros e 

associações. 

Meta 3 – Criação de uma rede/bolsa 

municipal de formadores juvenis.  

 

Criação de uma bolsa municipal de 

formadores/facilitadores juvenis, com 

formação na área da juventude e da 

educação não formal com vista a auxiliar o 

município na implementação dos seus 

projetos formativos e capacitar jovens para a 

formação. 

 

2 - Emancipação jovem 
 

Meta1 - Criação de um concurso anual para 

jovens empreendedores.  
Concurso anual para jovens de incentivo ao 

empreendorismo social, avaliado por um júri 

com formação na área. Os projetos 

vencedores serão apoiados pela CMF na sua 

concretização através de recursos financeiros, 

humanos e materiais. O concurso e os 

projetos aprovados deverão ser amplamente 

divulgados. 

Meta 2- Criação de uma feira anual de 

emprego.   

Criação de uma feira anual de emprego no 

município que promova espaços de formação, 

mentoria, co-working e oportunidades de 

contacto e de aprendizagem prática com o 

mundo laboral, organizada por uma rede de 

parceiros municipais, envolvendo a CMF, 

associações e empresas do município. 

Meta 3- Criação de um programa municipal 

de arrendamento jovem.  

Criação de um programa municipal de 

arrendamento jovem, que promova a 

discussão e a criação de medidas concretas de 

apoio ao arrendamento jovem e aquisição de 
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habitação – criação de uma equipa 

multidisciplinar entre jovens, CMF e demais 

entidades que construam este programa. 

 

3. Qualidade de vida para todos 

 

 
 

Meta 1- Formações/workshops de 

promoção da saúde mental e de hábitos de 

vida saudável 

 

 

Dinamização de duas formações/workshops 

anuais de promoção da saúde mental e de 

hábitos de vida saudável, a serem realizadas 

nas escolas secundárias e instituições de 

ensino superior do município, preparados por 

uma equipa multidisciplinar - jovens, CMF, 

técnicos, associações. 

Meta 2- Criação de 1 espaço/balcão de apoio 

ao jovem 

Criação de 1 espaço/gabinete ou espaço 

virtual de apoio psicológico aos jovens e 

cuidados de saúde, promovido pela CMF e as 

associações, e dinamizado por uma equipa 

multidisciplinar. 

Meta 3 – Dinamização de um evento de 

incentivo à atividade física. 

Dinamização de um evento anual de incentivo 

à atividade física e aos hábitos de vida 

saudável por parte dos jovens.  

 

4. Cidade verde e sustentável 
 

 
 

Meta 1- Criação de um concurso anual para 

jovens e escolas de incentivo à criação 

projetos sustentáveis.  

Concurso anual para jovens e escolas de 

incentivo à criação projetos sustentáveis, 

avaliado por um júri com formação na área. Os 

projetos vencedores serão apoiados pela CMF 

na sua concretização através de recursos 

financeiros, humanos e materiais. O concurso 

e os projetos aprovados deverão ser 

amplamente divulgados. 

Meta 2 – Dinamização de atividades de 

educação e sensibilização ambiental para os 

jovens.  

Dinamização de 2 ações anuais de educação e 

sensibilização ambiental para os jovens do 

município, preparadas pela CMF, parceiros e 

associações. 

Meta 3 – Criação de um parque municipal 

para atividades ambientais.  

Criação de um espaço municipal destinado ao 

acampamento e a atividades de âmbito 
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ambiental, com infraestruturas necessárias 

para as atividades, gerido pela CMF e as 

associações juvenis e parceiros, de forma a 

otimizar o Parque Ecológico do Funchal. 

Meta 4- Criação de um programa ambiental 

para as escolas e associações juvenis.  

 

Criação de um programa ambiental para as 

escolas e associações juvenis, com vista a 

envolver escolas e associações na construção 

de um município mais sustentável e amigo do 

ambiente. 

 

5. Cidadania e participação juvenil 
 

Meta 1 – Realização anual de 2 momentos 

de auscultação aos jovens da cidade.   

Realização anual de dois momentos de 

auscultação aos jovens da cidade sobre as 

temáticas pertinentes identificadas pelos 

próprios jovens, associações juvenis, agentes 

de juventude e o município, utilizando 

metodologias de educação não formal de 

diálogo com a juventude. 

Meta 2 - Criação de um website para a 

juventude do Funchal.   

Criação de uma plataforma/website da 

juventude do Funchal, que junte toda a 

informação sobre a juventude, oportunidades 

de participação jovem, e que permita o 

acompanhamento da implementação do PMJ 

e demais informações relevantes para a 

juventude, centralizando a informação e 

otimizando a comunicação com os jovens. 

Uma plataforma construída e gerida com, para 

e por jovens. 

Meta 3- Criação de um plano anual de 

formações/workshops de capacitação sobre 

igualdade e inclusão social . 

 

Criação de um plano anual de 

formações/workshops de capacitação sobre 

igualdade e inclusão social em todas as escolas 

do município destinadas aos alunos e aos 

docentes. 

Meta 4 – Criação do Cartão Municipal 

Jovem.  

 

 

Implementação do Cartão Municipal Jovem, 

de forma a facilitar o acesso a bens de 

consumo, serviços, entre outros, com 

descontos e/ou facilidades de acesso à oferta 

cultural, desportiva e turística e demais 

benefícios definidos pelos jovens. 
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6. Impulsionar o associativismo e voluntariado 
 

 

 

Meta 1 – Implementação do Manifesto 

Associativo Juvenil.  
Criar as condições necessárias para promover 

e implementar as 10 ideias que compõem o 

Manifesto associativo do Funchal, construído 

pelas associações juvenis da cidade, 

envolvendo as associações juvenis e o 

Conselho Municipal de Juventude na sua 

promoção e implementação. 

Meta 2- Criação de um plano de capacitação 

das associações juvenis e dirigentes 

associativos.  

Criação de um plano de capacitação das 

associações juvenis e dirigentes associativos, 

criado e implementado pelas associações 

juvenis em parceria com a CMF, de forma a 

capacitar as associações juvenis e dirigentes 

associativos, otimizar práticas associativas e 

promover a criação de novas associações. 

Meta 3- Criar bolsa de voluntariado 

municipal.  

Criar bolsa de voluntariado municipal, bolsa 

composta por voluntários que recebem 

formação e que dão apoio à realização de 

eventos municipais e outros eventos 

solicitados ao município. 

Meta 4 – Criação de um espaço municipal 

associativo.  

Criação de um espaço multiusos de âmbito 

municipal, destinado às associações juvenis, 

jovens e serviços de juventude para o 

desenvolvimento das suas atividades, 

projetos e para a partilha de experiências 

entre associações, geridos pelas associações 

em parceria com a CMF. 

Meta 5- Fomentar a criação de associações 

de estudantes do ensino secundário.  

 

Fomentar a criação de associações de 

estudantes nas escolas do ensino secundário 

do município, promovendo formações de 

capacitação de jovens e das escolas e 

disponibilizando o apoio necessário à 

constituição das mesmas. 
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7. Cultura e Lazer para todos 
 

 
 

Meta 1 – Criação do Festival Municipal da 

Juventude.  

A criação do Festival Municipal da Juventude, 

com bandas e artistas jovens locais, regionais 

e nacionais, a ser realizado anualmente, 

produzido pela CMF em parceria com os 

jovens artistas da cidade, associações e 

entidades parceiras com vista à divulgação dos 

talentos jovens da cidade. 

Meta 2 – Semana da juventude do Funchal.  Dinamização de uma semana dedicada à 

juventude do Funchal, evento a realizar-se 

anualmente, com um programa de atividades 

diverso, preparado pela CMF e pelo Conselho 

Municipal de Juventude, contando com a 

colaboração dos jovens, associações e demais 

parceiros. 

Meta 3- Divulgação das oportunidades e 

eventos para os jovens nas redes sociais.  

 

 

Aumentar a informação e divulgação das 

oportunidades e eventos para os jovens, 

criando uma página nas diferentes redes 

sociais para a juventude do Funchal e para 

divulgar os eventos juvenis no Funchal, criadas 

e geridas por jovens e associações em parceria 

com a CMF. 

Meta 4 – Organização de um evento 

académico municipal.  

Criação de um evento académico, envolvendo 

as instituições de ensino superior da cidade e 

as associações juvenis de âmbito académico, 

de forma a fomentar o espírito académico e 

cultural na nossa cidade. 

 

 

Melhor projeto/prática  
 

Todos os anos serão distinguidos os melhores projetos/ práticas dos jovens, das 

associações e grupos informais de jovens dentro de cada área de intervenção referente 

aos 7 objetivos da juventude do Funchal, de forma a envolver os jovens e associações 

na implementação dos objetivos. 
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Passaporte jovem 

 

Será criado um passaporte de registo da participação nas atividades promovidas 

no âmbito do FunJOVEM 20-30, com vista à distinção dos jovens e associações mais 

participativas na cidade. 

 

12. O ASSOCIATIVISMO JUVENIL 
 

O associativismo juvenil assume-se como pilar importante na área da juventude, 

congregando jovens de toda a cidade em torno da causa associativa. O Funchal tem atualmente 

registadas e ativas cerca de 34 associações juvenis e grupos informais de jovens, sendo o 

município da Região onde se concentram a maioria das associações e grupos informais.  

Desde logo, as associações juvenis do concelho foram envolvidas no processo de 

construção do Plano Municipal de Juventude do Funchal, através do Conselho Municipal de 

Juventude, cujos trabalhos durante este período foram destinados à construção desta 

estratégia. Assim sendo, as associações juvenis e grupos informais de jovens municipais foram 

desafiados a construir o “Manifesto Associativo”, com as 10 principais ideias e propostas para 

impulsionarmos o associativismo juvenil na nossa cidade, propostas estas que fazem parte 

integrante da estratégia da juventude do Funchal.  
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13. QUEM FAZ O QUÊ?  
 

Sendo dirigido à população jovem do município, O FunJOVEM 20-30 implica não só um 

envolvimento dos jovens em todo o processo de construção, divulgação, implementação e 

avaliação, mas também uma visão holística e abordagem transversal às diversas áreas.  Para tal, 

contamos com o envolvimento de diversos parceiros, nomeadamente as associações juvenis e 

grupos informais, o Conselho Municipal de Juventude, a Câmara Municipal do Funchal e as 

diversas entidades parceiras, assumindo os jovens como atores principais de todo o processo. 
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Jovens 

 
 Papel central em todo o processo;  

 Organização e participação ativa na construção, implementação e avaliação; 

 Motivação, inclusão e apoio a outros jovens menos motivados/apoiados; 

 Ouvir e fazer-se ouvir;  

 Responsabilidade criativa.  

 
Conselho Municipal de Juventude 

 Papel ativo e dinâmico; 

 Revisão do plano e os seus objetivos e monitorização da sua implementação; 

 Criação de propostas de atividades para colocar em prática; 

 Participação na preparação dos projetos; 

 Criar oportunidades de cooperação entre as associações;  

  Construir pontes entre jovens, associações e CMF. 
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Câmara Municipal do Funchal 

 Apoio à implementação das ideias e projetos; 

 Apoiar as ideias, projetos e iniciativas com recursos e apostando na divulgação e 

promoção; 

 Investir e apoiar as associações;  

 Promoção, acompanhamento, monitorização e avaliação do PMJ.   

 
 

Associações juvenis/grupos informais 

 Apresentar ideias inovadoras para ajudar os jovens; 

 Organizar atividades de forma a apoiar e ajudar os jovens consoante o proposto no PMJ; 

 Promover e implementar o PMJ; 

 Mobilização de jovens. 

 

Entidades parceiras 

 Acompanhamento e divulgação do PMJ; 

 Organizar formações com diversas temáticas; 

 Apoios financeiros, logísticos e conhecimento.  
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14. OS NOSSOS COMPROMISSOS 
 

1) Equipa municipal de juventude - Uma equipa dedicada à juventude do município, com 

formação adequada para o efeito; 

2) Criação do Gabinete Municipal da Juventude - Um espaço de proximidade da CMF com 

os jovens que facilite a comunicação e o apoio;  

3) Plano anual de atividades para a juventude do Funchal - Uma agenda de juventude que 

permite a implementação dos FunGoals;  

4) Orçamento anual para o FunJOVEM 20-30 - Verbas destinadas à implementação do 

Plano Municipal de Juventude e seus objetivos;  

5) Comunicação eficaz e simplificada - Melhoria dos meios de comunicação da CMF com 

os jovens e os diversos parceiros;  

6) Celebração de datas importantes - Comemoração das principais datas alusivas à 

juventude e ao associativismo; 

7) Criação da rede de juventude do Funchal - Criação de uma rede de parceiros que 

permita a operacionalização do FunJOVEM20-30; 

8) Implementação de um projeto por área do PMJ - Dinamizar as diversas áreas 

estruturais do Plano de forma transversal e dinâmica;  

9) Apoio a projetos de juventude - Desburocratizar e facilitar os processos de apoio aos 

jovens e associações;  

10) Lançamento de open-calls - Promover a cogestão e coprodução e dinamização de 

projetos.  

15. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
 

Sendo um plano a 10 anos – uma estratégia a curto, médio e longo prazo- com uma linha 

temporal extensa, importa definir um período de implementação e revisão dos objetivos da 

Juventude do Funchal. Neste sentido, FunGoals serão revistos de 2 em 2 anos:  

 

2021 – 2023 – 2025 – 2027 - 2029 

 
Assim, a cada dois anos, o FunJOVEM 20-30 irá passar pela fase “Sente a cidade”, com 

avaliação dos Fungoals e o “Sonha a cidade” com o ajuste dos Fungoals e a definição de novos 

objetivos para a juventude do Funchal. Este processo será registado num relatório acessível a 

todo o município. 
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Será criada uma comissão de acompanhamento e avaliação do FunJOVEM 20-30 – a 

Comissão 20-30 - renovada no início de cada ano escolar/académico, constituída por:  

 Vereador(a) da juventude ou representante; 

 Um elemento da equipa municipal da Juventude; 

 Três elementos do conselho municipal de juventude, eleitos por este órgão; 

 Um jovem do município; 

 Um elemento das entidades municipais pertencentes à rede de juventude; 

 Um elemento da Direção Regional de Juventude ou outra entidade de âmbito regional; 

 Um elemento de uma entidade nacional ou (CNJ, FNAJ, outro). 

Esta comissão irá reunir duas vezes por ano e irá elaborar, anualmente, um relatório de 

monitorização do PMJ. 

Paralelamente, o Conselho Municipal de Juventude terá a oportunidade de dar a sua 

opinião e emitirá o seu parecer anual acerca do processo de implementação do Plano Municipal 

de Juventude. Sempre que possível será feito ponto de situação dos trabalhos de 

implementação do PMJ nas sessões ordinárias do PMJ, incluindo o mesmo nos pontos da ordem 

de trabalhos. 

O município irá elaborar relatório de todas as atividades e projetos desenvolvidos, 

contando com a avaliação dos participantes, um relatório anual de avaliação do plano anual de 

atividades e o seu enquadramento na implementação do FunJOVEM 20-30. 

Ao fim dos 10 anos (em 2030) será realizado um relatório de avaliação geral e final, sendo 

que a partir de 2029 irá iniciar-se o processo de construção do 2º Plano Municipal de 

Juventude do Funchal. 
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16. DOCUMENTOS ESTRUTURANTES 
 

O FunJOVEM conta com a integração de diversos documentos estruturantes, que foram 

fundamentais para a construção desta estratégia da juventude do Funchal. Assim, como anexos 

a este documento podemos encontrar: 

 

 Diagnóstico estrutural- levantamento exaustivo dos dados estatísticos de caraterização 

dos jovens do Funchal, constituindo-se um diagnóstico jovem da cidade; 

 Carta da Juventude - descrição do setor da Juventude no município, em termos de 

programas e projetos desenvolvidos pelo município na área da juventude, as 

associações juvenis e organizações parceiras da juventude registadas com ação no 

município e ainda o mapeamento e registo de todas as infraestruturas e espaços do 

município exclusivos/ ou de possível utilização dos jovens. 

 Diagnóstico participativo – os resultados das análises dos dados recolhidos nas diversas 

auscultações realizadas aos jovens do Funchal, nomeadamente: 

 Inquéritos aos jovens do Funchal; 

 Entrevistas às associações e agentes de juventude; 

 Inquéritos às Juntas de Freguesia do Funchal; 

 Inquéritos às Escolas Secundárias, Profissionais e Instituições de Ensino Superior 

do Funchal. 
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Fontes digitais: 

 Câmara Municipal do Funchal: www.cm-funchal.pt  

 Conselho Nacional de Juventude: www.cnj.pt 

 Direção Regional de Estatística da Madeira: www.estatistica.madeira.gov.pt 

 Direção Regional de Juventude: www.madeira.gov.pt/drj 

 Federação Nacional das Associações juvenis: www.fnaj.pt 

 Fórum Europeu da Juventude: www. youthforum.org 

 Instituto português de juventude e desporto: www.ipdj.gov.pt 

 Observatório Permanente da Juventude: https://www.opj.ics.ulisboa.pt/ 

 Portal Europeu da Juventude: www. europa.eu/youth 

 

18. ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS NA CONSTRUÇÃO 

DO FunJOVEM 20-30  
 

Câmara Municipal do Funchal: 

Departamento de Educação e Qualidade de Vida 

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: 

Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria 

Junta de Freguesia Monte 

Junta de Freguesia Santa Luzia 

Junta de Freguesia Santa Maria Maior 

Junta de Freguesia Santo António 

Junta de Freguesia São Gonçalo 

Junta de Freguesia São Martinho 

Junta de Freguesia São Pedro 

Junta de Freguesia São Roque 

Junta de Freguesia Sé 

http://www.cnj.pt/
http://www.fnaj.pt/
http://www.ipdj.gov.pt/
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Associações juvenis/ grupos informais: 

Juventude Comunista Portuguesa (JCP) 

Juventude Popular (JP) 

Juventude Socialista (JS) 

Juventude Social Democrata (JSD) 

Associação de Estudantes da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva 

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 

Associação Académica da Universidade da Madeira (AAUMa) 

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 

Enfertuna - Tuna de Enfermagem da Madeira 

Estudantina Académica da Madeira 

Associação de Teatro Amador do Livramento 

Associação juvenil de Medicina da RAM (AJEMED) 

Associação de Jovens Advogados da Madeira 

Corpo Nacional de Escutas (CNE) 

Associação de Escoteiros de Portugal (AEP) 

Associação de Guias de Portugal (AGP) 

Associação de Apoio a Crianças e Jovens 

Rede ex aequo 

Jovens adventistas 

Associação Womaniza-te 

Associação Operação Vida 

Associação Sócio Cultural Alternativas Jovens 

Associação Reinventa 

Grupo informal de Jovens - Music@rte 

Grupo informal de jovens - Ballerine´s Academy 
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Escolas Secundárias/Profissionais/ Instituições de Ensino Superior: 

Escola da APEL 

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 

Universidade da Madeira (Uma) 

Escola Superior de Enfermagem de São José de Clunny 

Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) 

 

Outras entidades: 

Direção Regional de Juventude (Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia) 

Direção Regional de Estatística da Madeira 

Comissão de Proteção de crianças e jovens do Funchal (CPCJF) 

Comando Militar da Madeira 

Escola Segura – Programa do Comando Regional da PSP 

Instituto de Emprego da Madeira (IEM) 

UCAD – Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências 

SocioHabitafunchal 

 

Entidades nacionais: 

Conselho Nacional de Juventude (CNJ) 

Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) 

Câmara Municipal do Porto 

Câmara Municipal de Gaia 

Escola Superior de Educação de Lisboa – Instituto Politécnico de Lisboa (IPL) 

 

 

 

OBRIGADO POR “SONHAREM” A CIDADE CONNOSCO! 



 

Câmara Municipal do Funchal 

Departamento de Educação e Qualidade de Vida 

Divisão de Juventude, Desporto e Envelhecimento ativo 

 

Rua 5 de Outubro, nº61 - 3º andar 

9000-079 Funchal, Madeira, Portugal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactos: 
pmjfunchal@cm-funchal.pt 

 
 

Website: 
www.cm-funchal.pt 

 
 
 

#FunJOVEM20230 
#jovensconstrutores da cidade 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cm-funchal.pt/

