
 

 

 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DO FUNCHAL 

ATA DA REUNIÃO  

21 de janeiro de 2021 

 

--- Aos vinte e um dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas e 

trinta minutos, reuniu o Conselho Municipal de Juventude do Funchal (doravante 

abreviadamente designado por CMJF), através da plataforma online Zoom, sob a Presidência da 

Vereadora Dina Letra1, com a seguinte Ordem de Trabalhos:---------------------------------------------- 

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

2. Orçamento Municipal-------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Candidatura Funchal 2027 Capital Europeia da Cultura ------------------------------------------- 

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

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 Serrão (TUMa – Tuna da Universidade da Madeira); Sara 

Gonçalves e Lara Soares (Tuna D’Elas – Tuna Feminina da Uma); Bernardo Abreu (Associação de 

Apoio a Crianças e Jovens); Catarina Matos (Projeto Wo(men)); José Lagoa (Juventude 

adventista); Joana Jardim (Associação Juvenil de Medicina da Madeira) --------------------------------

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

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

Regulamento do CMJF – Maria Pereira e Daniela Freitas (Associação Académica da Universidade 

 
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 19 de Outubro de 2020, publicitado pelo Edital n.º 362/2020, da mesma data. O 
edital foi afixado nos locais de estilo e publicado no Diário de Notícias da Madeira, na edição de 21 de Outubro de 2020. 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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da Madeira); Andreia Freitas e Andreia Jardim (Associação de Estudantes da Escola Superior de 

Enfermagem S. José Cluny)------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 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 – Nádia Silva e Mariana (Associação de Escoteiros de Portugal); 

Mariana Nóbrega (Corpo Nacional de Escutas); Margarida Novais e Carolina Ornelas (Associação 

de Guias de Portugal). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- A reunião iniciou-se com a apresentação de cada um dos conselheiros e as respetivas 

associações juvenis que representam e com a apresentação da Vereadora Dina como Vereadora 

com o pelouro da juventude na CMF. A Vereadora Dina Letra deu início aos trabalhos com as 

palavras de abertura e acolhimento, agradecendo desde logo a presença de todos, e fazendo 

uma contextualização de toda a sessão e da ordem de trabalhos, contando com a presença do 

Sr. Presidente da CMF, o Engenheiro Miguel Gouveia e a Vereadora Madalena Nunes, com o 

pelouro da educação, envelhecimento ativo e cultura.-------------------------------------------------------

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

--- 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 conselheiros, foi aprovada por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

deu início à discussão do Ponto 2 – Orçamento Municipal, passando a palavra ao Sr. Presidente 

da CMF, o Engenheiro Miguel Gouveia. Foi realizado um breve enquadramento do Orçamento 

Municipal para 2021 e uma contextualização face à realidade atual do Funchal. Tendo sido o 

Orçamento para 2021 aprovado em Reunião de Câmara em novembro e reprovado pela 

Assembleia Municipal do Funchal, foi explicado aos conselheiros que se mantém em vigor o 

orçamento previsto para 2020, que por sua vez foi também chumbando, vigorando então o 

Orçamento de 2019 à data deste conselho. De forma sucinta o Presidente apresentou as 

principais rúbricas do orçamento que são destinadas à juventude, não sendo possível 

individualizar todas uma vez que algumas das verbas são também repartidas com outras faixas 

etárias da população municipal e uma vez que a área da juventude não está segregada, mas sim 



envolvida transversalmente nas diversas áreas de intervenção municipal e nas diversas rúbricas 

do orçamento municipal. Foram explicitadas as rúbricas dos apoios, no que se refere à educação, 

aos apoios sociais, desportivos e culturais e às infraestruturas e aos investimentos atuais do 

executivo que estão já no terreno. O presidente explicitou também as adaptações realizadas 

pelo executivo tendo em conta a situação pandémica em vigor e as restrições provocadas pela 

mesma. Terminada a intervenção, não existindo dúvidas nem questões colocadas pelos 

conselheiros, o presidente agradeceu a presença de todos e enalteceu a importância de 

contarmos com todos no processo de construção do Plano Municipal de Juventude do Funchal, 

sem deixar ninguém para trás.-------------------------------------------------------------------------------------- 

---Em seguida, a Vereadora Dina Letra passou a palavra à Vereadora Madalena Nunes para 

abordar o ponto 3 da ordem de trabalhos- Candidatura Funchal 2027 Capital Europeia da 

Cultura. A Vereadora Madalena fez uma breve apresentação de todo o processo de candidatura 

da cidade do Funchal, apresentando, de forma sucinta, os objetivos gerais de todo o processo, 

as entidades envolvidas, as fases e etapas do projeto e a respetiva calendarização, com vista à 

construção de uma estratégia cultural para o Funchal para a próxima década.  A Vereadora 

apresentou também os trabalhos desenvolvidos até ao momento em termos do mapeamento 

cultural da cidade do Funchal e os diversos processos de auscultação que estão ainda a decorrer 

e alguns dos resultados decorrentes do questionário lançado aos munícipes no âmbito desta 

candidatura permitindo um diagnóstico de público, e mais concretamente compreender a 

perceção cultural dos jovens da nossa cidade. Foi assim, lançado pela Vereadora o desafio ao 

Conselho Municipal de Juventude, de escolher um conselheiro que represente este conselho no 

conselho consultivo que está a ser criado para esta candidatura a cidade capital europeia da 

cultura 2027 e de posteriormente ser dinamizado um focus grupo com este conselho de forma 

a receber contributos dos jovens para esta candidatura. Terminada a intervenção, não existindo 

dúvidas nem questões colocadas pelos conselheiros, seguiu-se os trabalhos do conselho.------- 

---- A Vereadora Dina passou a palavra ao João Francisco Dionísio, coordenador da construção 

do Plano Municipal de Juventude do Funchal para dar seguimentos à ordem de trabalhos com o 

ponto 4- Ponto de situação do Plano Municipal de Juventude do Funchal. Foi então realizada 

uma breve apresentação dos trabalhos desenvolvidos até ao momento na construção do Plano 

Municipal de Juventude do Funchal, nomeadamente da 1ªfase de construção do Plano 

Municipal de Juventude do Funchal – “Sente a cidade” e os resultados e contributos recebidos 

nesta fase. Foi também apresentada aos conselheiros e pela primeira vez publicamente a 2ªfase 

de construção do plano – “Sonha a cidade”, a sua estrutura e a forma como será dinamizada 

através das 3 rondas de sessões previstas, os seus objetivos gerais, os respetivos participantes e 



público-alvo, as entidades envolvidas, as fases e etapas desta fase e a respetiva restruturação 

da calendarização face às condicionantes impostas pela situação pandémica. Os conselheiros 

foram desafiados assim a inscreverem-se nas sessões de discussão e a divulgarem a dinâmica 

desta 2ªfase nas suas associações e contactos. Foi reforçada ainda a importância de a 

participação ativa do maior número de jovens e das suas associações em todo este processo e 

nestas sessões, com vista a ter um Plano Municipal de Juventude que reflita as verdadeiras 

necessidades e anseios dos jovens da nossa cidade. O João Francisco desafiou os conselheiros a 

partilharem a sua opinião e apresentarem as suas ideias para o nosso Plano.------------------------- 

----O Conselheiro Pedro Calaça usou da palavra para agradecer as exposição e informações 

disponibilizadas pelo Presidente da CMF e da Vereadora Madalena, e enalteceu todo o processo 

de construção do Plano Municipal de Juventude do Funchal, agradecendo a toda a equipa da 

vereação o trabalho que está a ser desenvolvido.------------------------------------------------------------- 

-----A conselheira Nádia Silva interveio para agradecer as várias intervenções e o seu conteúdo, 

referindo que é necessário tempo para assimilar toda a informação, e que pretende levar toda 

a informação e dados apresentados para a sua associação para que possam posteriormente 

apresentar os seus contributos e reforçando a importância destas iniciativas juvenis, da 

valorização do papel dos jovens nestes processos e do envolvimento todas as associações 

juvenis da cidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----Terminada a exposição deste ponto e não existindo dúvidas nem questões colocadas pelos 

conselheiros, a Vereadora Dina agradeceu aos conselheiros a presença e a participação ativa 

neste conselho, incentivando os conselheiros a participar nas próximas sessões do CMJF cujos 

trabalhos serão focados na construção do Plano Municipal de Juventude da cidade e nas sessões 

de construção do Plano Municipal no âmbito da 2ªfase da mesma – “Sonha a cidade”. 

--- 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, a Vereadora agradeceu a 

participação de todos realçando a importância do Conselho Municipal de Juventude na 

dinamização da juventude da nossa cidade e na construção do nosso Plano Municipal do 

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

--- A Vereadora salientou mais uma vez que a Câmara Municipal do Funchal conta com todos os 

conselheiros e todos os jovens para a construção do Plano Municipal de Juventude e para uma 

cidade cada vez mais amiga dos jovens e da sua juventude e que tem tentado envolver o maior 



número e jovens e de entidades em todo o processo, contanto com o contributo de todos e não 

deixando ninguém para trás, contando com a visão única que os jovens têm da própria 

juventude, para podermos adequar cada vez mais as políticas municipais de juventude àquelas 

que são as necessidades dos jovens. Por fim a Vereadora deu como encerrada a sessão. --------- 

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

--- Este documento vai assinado por mim, Francisco Dionísio, que redigi a presente ata, e pela 

Vereadora Dina Letra, na qualidade de Presidente do Conselho Municipal de Juventude do 

Funchal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Funchal, 21 de janeiro de 2021 

 

--- O Secretario: _________________________________ 

--- A Vereadora: __________________________________  

 


