
 

 

 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DO FUNCHAL 

ATA DA REUNIÃO  

03 de julho de 2020 

--- Aos três dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte, pelas dezoito horas e trinta minutos, 

reuniu o Conselho Municipal de Juventude do Funchal (doravante abreviadamente designado 

por CMJF), no Edifício dos Paços do Concelho, sob a Presidência do Vereador João Pedro Vieira1, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos:----------------------------------------------------------------------------- 

1. Leitura e aprovação da ata anterior ------------------------------------------------------------------- 

2. Ponto de situação do Plano Municipal de Juventude do Funchal------------------------------- 

3. Participação juvenil no Funchal- Oportunidades, meios, espaço, direito e apoio ----------- 

4. Dinamização do Conselho Municipal de Juventude do Funchal- Contributos---------------- 

5. Outros Assuntos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram presentes os seguintes Representantes: ----------------------------------------------------------- 

--- Representante de cada Associação Juvenil inscrita na RRAJ – artigo 4º, alínea d) do 

Regulamento do CMJF – Pedro Gonçalves (TUMa – Tuna da Universidade da Madeira); Sara 

Gonçalves (Tuna D’Elas – Tuna Feminina da Uma); Igor Santos (Associação Erasmus Student 

Network Madeira); João Vares Luís (Associação Reinventa); Gonçalo Sousa (Associação de 

Jovens Advogados da Madeira); Marlene Quintal (Associação de Apoio a Crianças e Jovens); 

Quirino Pinto e Bárbara Macedo ( Tuna de Enfermagem da Madeira); João Pedro Ramos 

(Associação de Teatro Amador do Livramento); Ana Rodrigues (Projeto Wo(men)) -----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Representante de cada Associação de Estudantes inscrita na RRAJ – artigo 4º, alínea e) do 

Regulamento do CMJF – Fábio Pita (Associação Académica da Universidade da Madeira); David 

 
1 * No uso da competência que lhe advém do Despacho de Delegação e Subdelegação de Competências, exarado pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal do Funchal, em 7 de junho de 2019, publicitado pelo Edital n.º 260/2019, de 7 de junho. O edital 
foi afixado nos locais de estilo e publicado no Diário de Notícias da Madeira, na edição de 10 de junho de 2019. O referido Despacho 
poderá igualmente ser consultado no sítio oficial da Câmara Municipal do Funchal em http://www.portalcmf.cm-funchal.pt/pt/. 
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Abreu (Associação de Estudantes do ISAL); João Silva (Associação de Estudantes do 

Conservatório – Escola das Artes)--------------------------------------------------------------------------------- 

--- Representante de cada Organização de Juventude Partidária com representação na ALRAM 

– artigo 4.º, alínea g) do Regulamento do CMJF – Pedro Calaça Vieira (Juventude Socialista); 

Francisco Gonçalves (Juventude Social Democrata); Simão Ferreira e André Barreto (Juventude 

Popular). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Representante de cada associação jovem equiparada a associação juvenil – artigo 4.º, alínea 

h) do Regulamento do CMJF – Samanta Dias e Sara Vieira (Associação de Escoteiros de Portugal); 

Mariana Nóbrega (Corpo Nacional de Escutas). ---------------------------------------------------------------- 

--- A reunião iniciou-se com as palavras de abertura e acolhimento dadas pelo Vereador João 

Pedro Vieira, reforçando a importância da participação ativa das associações juvenis neste órgão 

consultivo da autarquia para as questões relativas às políticas de juventude e que as próximas 

sessões serão dedicadas ao processo de construção do Plano Municipal de Juventude do Funchal 

como decidido em sessão anterior do CMJF. ------------------------------------------------------------------- 

--- Depois desta contextualização inicial, foram então iniciados os trabalhos, com a apresentação 

do Ponto 1 – Leitura e apresentação da ata anterior – Foi dispensada a leitura da ata da reunião 

anterior a qual, previamente enviada por correio eletrónico aos senhores conselheiros, foi 

aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Concluída a apresentação e votação do primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, o Vereador 

João Pedro Vieira pediu aos conselheiros que se pudessem apresentar, através do nome e da 

associação que representam e respondendo a uma questão aleatória previamente atribuída a 

cada um dos conselheiros. Após a apresentação, o Vereador deu início à discussão do Ponto 2 – 

Ponto de situação do Plano Municipal de Juventude do Funchal– Foi realizado um breve 

enquadramento deste Plano e contextualização do seu processo de construção pelo seu 

coordenador João Francisco Dionísio, que fez um ponto de situação de todo o processo e 

apresentou, de forma sucinta, os objetivos gerais do Plano, os respetivos participantes e público-

alvo, as entidades envolvidas, as fases e etapas do projeto e a respetiva restruturação do 

calendarização face às condicionantes impostas pela situação pandémica. Foi apresentado 

também ao CMJF o Logotipo oficial do Plano Municipal de Juventude do Funchal, escolhido 

através do concurso aberto aos Jovens da cidade.------------------------------------------------------------ 

---Em seguida, os Conselheiros foram desafiados através do Ponto 3- Participação juvenil no 

Funchal- Oportunidades, meios, espaço, direito e apoio - a dar o seu contributo individual, 



acerca das oportunidades, meios, espaços, direitos e apoio que a cidade já disponibiliza para a 

participação jovem e quais os que ainda precisa implementar e otimizar para uma participação 

cada vez mais ativa dos jovens.------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Após este contributo individual que ficou registado em papel por cada conselheiro e que fará 

parte da construção do Plano Municipal de Juventude, o coordenador do processo fez uma 

breve apresentação acerca daqueles que são, para o Conselho Europeu os recursos necessários 

para a participação jovem.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- A partir desta exposição, teve lugar o ponto 4- Dinamização do Conselho Municipal de 

Juventude do Funchal- Contributos- onde através de uma dinâmica de speedating, os 

conselheiros presentes puderam discutir em pares rotativos os diversos recursos necessários 

para a participação jovem e como os dinamizar na nossa cidade e novas formas e contributos 

para a dinamização do CMJ e das suas sessões de forma a potencializar a participação das 

associações e a otimizar a participação neste órgão. Após a discussão dinâmica em pares, um 

conselheiro de cada par teve a oportunidade de partilhar com todo o CMJF  as conclusões dos 

trabalhos que farão igualmente parte do processo de construção do PMJ e estarão acessíveis a 

todos os conselheiros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Após a conclusão dos trabalhos, o coordenador da construção Plano Municipal de Juventude 

João Francisco Dionísio agradeceu aos conselheiros a presença e a participação ativa e dinâmica 

nas propostas que lhes foram apresentadas, incentivando os conselheiros a participar nas 

próximas sessões do CMJF cujos trabalhos serão focados na construção do Plano Municipal de 

Juventude da cidade. Foi também solicitado aos conselheiros que preenchessem a ficha de 

avaliação sobre a sessão do CMJF e as dinâmicas.------------------------------------------------------------- 

--- O conselheiro Quirino Pinto usou da palavra para agradecer o trabalho que agora começa a 

ser feito no âmbito das Políticas Municipais de Juventude a nível da auscultação das associações 

juvenis, considerando fundamental esta proximidade e auscultação junto dos jovens. 

Questionou aos conselheiros e ao Vereador se desta sessão do CMJF não poderia sair um plano 

que ajudasse à aproximação das associações nesta fase de condicionamento face à pandemia 

da COVID-19, contribuindo para um papel ativo na cidade nesta fase.----------------------------------- 

--- O Vereador João Pedro Vieira fez referência aos projetos e planos da Câmara Municipal do 

Funchal que estavam previstos acontecer em agosto e que tiveram de ser alterados face à 

situação pandémica e que tinham como objetivo juntar as associações e os jovens da cidade 

naquela que seria a Semana da Juventude do Funchal cujas atividades incidiriam na área da 

participação. Reforçou a importância dos contributos que foram dados, muito especificamente 



no que diz respeito às sugestões e propostas para a dinamização do CMJF e que foram por si 

registadas também, e apelou à participação de todos neste processo, reforçando ainda que é 

intenção do Executivo camarário valorizar e contar cada vez mais com a participação ativa dos 

jovens e das associações juvenis da cidade na governação da mesma. Apelou ainda à 

participação dos jovens e das associações no Orçamento Participativo da cidade que está a 

recolher contributos até ao mês de Setembro.----------------------------------------------------------------- 

--- Antes de encerrar a reunião, perguntou aos presentes se queriam colocar alguma questão ou 

deixar observações/sugestões sobre os assuntos abordados. ---------------------------------------------  

--- Não existindo nada a acrescentar por parte dos conselheiros, o Vereador agradeceu a 

participação de todos realçando que este foi  o CMJF com maior número de representantes 

conselheiros e de associações representadas desde a constituição do CMJF, relembrando que os 

conselheiros que tenham vontade podem ainda fazer parte da comissão de acompanhamento 

do Plano Municipal de Juventude constituída na sessão anterior, bastando para o efeito 

manifestar a sua vontade em participar. -------------------------------------------------------  

--- Por fim o Vereador salientou que a Câmara Municipal do Funchal conta com todos os 

conselheiros para a construção do Plano Municipal de Juventude e para uma cidade cada vez 

mais amiga dos jovens e da sua juventude e deu como encerrada a sessão. --------------------------- 

--- A sessão terminou às 20h00. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Este documento vai assinado por mim, Nicodemo Câmara, que redigi a presente ata, e pelo 

Vereador João Pedro Vieira, na qualidade de Presidente do Conselho Municipal de Juventude 

do Funchal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Funchal, 03 de julho de 2020 

 

--- O Secretario: _________________________________ 

--- O Vereador: __________________________________  

 


