Preâmbulo
Após aprovação no Conselho Municipal de Juventude, da criação de uma Comissão Permanente
com objetivo de alcançar alguns dos pilares definidos e consagrados no regulamento, tais como
a promoção e consequentemente a divulgação de trabalhos de investigação relativos à
juventude, promoção de iniciativas sobre a juventude a nível local, promover a discussão das
matérias relativas às aspirações e necessidades da população juvenil residente do Concelho,
propomo-nos cumprir um plano de atividades que tem como principal objetivo satisfazer as
linhas orientadoras na qual este grupo se propôs.
DEFINIÇÃO ACÇÃO/ENTIDADES A
ENVOLVER

DESTINATÁRIOS
«Público-alvo»

MÊS IMPLEMENTAÇÃO

Cartão Funchal Jovem

14 – 35anos

Julho

Criação concurso inter- escolas criação da mascote do
CMJF

Alunos escolas
secundárias/profissionais
cursos arte-design /
marketing e comunicação

Colóquio sobre «JUVENTUDE – UMA GERAÇÃO DISTANTE
DA POLÍTICA. Será verdade?»
*orador externo – possível orador politólogo André Freire

Público em Geral/
Associações estudantis/
Organizações nãogovernamentais/
Organizações políticas

Fórum de Emprego e Empreendorismo

Público em Geral

Setembro (4ª semana)

Programa SUMMER WORKS 2015 – programa inovador ao
nível dos trabalhos que irão empregar jovens que
procuram trabalhar no Verão (programa festivais de Verão
organizados no Fx – segurança, bares / call – centers)
Parceria empresa recrutamento temporário

Jovens 18 – 30 anos

Julho / Agosto

Roteiro Turístico Juvenil
Juntas de Freguesia

Outubro (início ano escolar)

Outubro

Setembro

Passeio Catamaran

Jovens / Público em geral

Julho

«Tocha do desporto» – passariam a tocha por todas as
freguesias tendo como objetivo sensibilizar a população
juvenil para a prática exercício físico
Associações desportivas / Empresas

Público em Geral

Setembro

Concurso escolas 1.º ciclo sobre:
«O papel do parlamento Nacional, o que fazem os
deputados eleitos pelo círculo eleitoral da Madeira»

Crianças escolas do 1.º ciclo
Funchal

Novembro

Candidatura Capital Europeia da Juventude

Funchal

Permanente

Conferência sobre a problemática do Bullying nas escolas

Público em Geral

Julho

