FunJOVEM 20-30
“JOVENS CONSTRUTORES DA
CIDADE”

1. Cronograma Geral

2. Descrição
A Câmara Municipal do Funchal, com o intuito de agregar e otimizar as políticas
de Juventude no concelho, está a desenvolver o FunJOVEM 20-30 – Plano
Municipal de Juventude do Funchal (PMJ), direcionado a todos os jovens, dos
14 aos 30 anos, que residem, estudam e trabalham no Funchal.
Este Plano Municipal tem como grande objetivo planear o desenvolvimento e
implementação de políticas de juventude inovadoras, globais e transversais, que
respondam às necessidades identificadas pelos jovens do Funchal.
Queremos contar, desde o início, com todos os jovens do Funchal, e construir
juntos a Rede de Juventude do Município, congregando todas as entidades e
associações parceiras de e para jovens, contando com a opinião e com a
participação destes, para que possamos juntos dar respostas àquelas que são
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as principais necessidades e desafios que se lhes afiguram na nossa cidade,
através de uma estratégia concertada.

3. FunJOVEM 20-30
O FunJOVEM 20-30 pretende ser um processo participado de desenho e construção
do Plano Municipal de Juventude (PMJ) do Funchal. Fun são as iniciais da cidade do
Funchal, também em alusão à palavra inglesa “fun” como referência à energia, à
diversão e alegria que são características de Juventude. A palavra JOVEM aparece em
letras maiúsculas pois este é um plano de, para e com os Jovens, sendo estes 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 a 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. Participantes/Público-alvo/Instituições
O PMJ mobiliza dois públicos:
- Jovens entre os 14-30 anos que vivem, estudam, trabalham ou visitam o Município do
Funchal;
- Agentes de juventude do Município – agentes que trabalham remunerada ou
voluntariamente com jovens e os decisores políticos.
O PMJ do Funchal irá envolver as seguintes instituições/entidades:
- Câmara Municipal do Funchal
- Conselho Municipal de Juventude do Funchal (CMJ)
- Associações juvenis e organizações de juventude do município
- Escolas Secundárias, Profissionais e Instituições de Ensino Superior do Município
- Grupos informais
- Juntas de Freguesia do Funchal
- Organizações municipais, regionais, nacionais e internacionais parceiras.

Sendo um Plano Municipal de juventude construído por e para jovens, importa envolver
todos os jovens que vivem, estudam, trabalham ou visitam o Funchal, para que se
possam identificar com o mesmo, bem como todas instituições e respetivos agentes de
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juventude que trabalham de forma remunerada ou voluntária com os jovens, de forma a
otimizarmos recursos.

5. Objetivos gerais
Grande finalidade: Desenhar um Plano Municipal de Juventude para a cidade do
Funchal com a participação dos jovens;

Objetivos gerais:
- 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;

Este projeto será desenvolvido em todas as suas etapas com a participação dos jovens.

6. Fases do FunJOVEM 20-30
• 1ªFase- Sente a cidade – Diagnóstico e Auscultação
- Diagnóstico organizacional:
1. O território da cidade
2. Quem são os jovens da cidade do Funchal? – caracterização da
população jovem
3. Carta da Juventude:
• Programas/Projetos juvenis da CMF
• “Parque Jovem” – mapeamento/registo das infraestruturas e espaços
do município exclusivos para a juventude para posterior alocação ao PMJ
• Rede de Juventude – Associações/Entidades parceiras da juventude
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• Orçamento para área da juventude

- Diagnóstico Participativo
1. Auscultação aos jovens:
-Questionário aos jovens (online e presencial/papel)

2.Auscultação dos agentes/técnicos e especialistas de juventude:
- Entrevistas aos agentes/técnicos e especialistas da área da juventude
- Questionário aos Presidentes das Juntas de Freguesias da cidade do Funchal
- Questionários às Escolas Secundárias, Profissionais e Instituições de Ensino
Superior da cidade

3.Lançamento do concurso de desenho do logotipo do PMJ

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

• 2ªFase – Sonha a cidade - Desenho do Plano
- Diálogo com a juventude – “Sonha a Cidade” - dinamização de 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.
Estas sessões, divididas em 3 rondas, serão abertas aos jovens, dos 14 aos 30 anos
que residam, estudem ou trabalhem no município e irão ocorrer em formato
digital (online).

- Associa_te_Week – Semana das Associações Juvenis do
Funchal- 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, celebrar o dia Nacional do Associativismo Juvenil,
criando assim um evento de referência anual dedicado às associações juvenis do
Funchal. Pretende ser também uma via privilegiada de diálogo construtivo entre a
vereação e as associações juvenis do município.
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- I Encontro de Agentes de Juventude do Funchal - encontro entre as várias
entidades pertencentes à rede de juventude do Funchal para discutir o Plano Municipal
de Juventude do município e para formalizar constituição oficial da rede de juventude entidades da rede de juventude + Escolas + Juntas de Freguesia + Divisões da CMF +
outros, com o objetivo receber contributos das diversas entidades na construção do
plano e ter uma perceção do apoio que poderemos ter nas diversas áreas do nosso
plano e dinamizar a rede e receber contributos para a dinamização desta rede;

- Fórum de Juventude do Funchal- “O Funchal és Tu” - Fórum de encerramento da
2ª fase de construção do Plano Municipal de Juventude do Funchal – um fórum de
discussão das áreas, objetivos e projetos resultantes do “Sonha a cidade” entre os
jovens da cidade e o executivo da CMF – decisores políticos com vista a promover o
diálogo e o envolvimento dos jovens com os decisores políticos e a identificação de
ambos com o PMJ.

• 3ºFase – Vive a cidade – Aprovação e divulgação do plano

- Consulta pública sobre o PMJ

- Elaboração do documento final PMJ

- Apresentação e aprovação do Plano em CMJ e
apresentação à Assembleia Municipal

- Funchal Youth Week + Apresentação pública do PMJ - semana lúdica com a
dinamização de workshops dinâmicos, momentos de lazer com promoção de talentos
dos jovens da nossa cidade (teatro, bandas de garagem, músicas) e com a participação
de talentos nacionais que promovam o envolvimento dos jovens, e com a promoção de
concursos –semana preparada com os jovens e para jovens. Durante esta semana será
feita a apresentação pública do nosso Plano;
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