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Sabias que Câmara de Lobos é o concelho mais jovem da Região Autónoma da Madeira e 
um dos mais jovens do país? Isto significa que existe uma maior percentagem de jovens 
com menos de 25 anos, comparativamente às outras faixas etárias. Por isso, é importante 
que estejas a par de todos os programas existentes no Município, destinados à                   
Juventude!

Câmara Municipal de Câmara de Lobos
Divisão de Desenvolvimento Social 
Praça da Autonomia
9304-001 Câmara de Lobos
Horário: 2.ª a 6.ª feiras das 9h00 às 17h30
Tel.: 291 911 080 / Fax: 291 944 499
is@cm-camaradelobos.pt
f/municipiodecamaradelobos/  



Prémio de Mérito Escolar “Joaquim Pestana”
Se és um(a) aluno(a) exemplar, então este 
programa é para ti! O Prémio “Joaquim 
Pestana” tem como finalidade distinguir, 
anualmente, os(as) melhores alunos(as) 
dos estabelecimentos de ensino público, do 
Concelho, de todos os anos de escolari-
dade. Cada aluno(a) premiado recebe um 
vale de 50,00€, destinado à aquisição de 
material didático. Até ao momento, já 
foram distinguidos 566 alunos(as) do 
Concelho. 

Programa de Apoio em Bolsas de Estudo
Se resides em Câmara de Lobos há mais 
de um ano, terminaste o ensino 
secundário e pretendes concorrer ao 
ensino superior ou já frequentas os 
cursos do 1.º e/ou 2.º ciclo de estudos do 
ensino universitário ou do ensino 
politécnico, podes candidatar-te a uma 
bolsa de estudo municipal! A candidatura 
é feita em formulário próprio, disponível 
na página eletrónica da Câmara Municipal, 
até dia 30 de setembro. Atualmente 
beneficiam das bolsas de estudo 474 
jovens do Concelho. 

Programa de Apoio ao Associativismo
Este programa destina-se às Associações 
de natureza cultural, social, desportiva e 
recreativa, incluindo as juvenis, que 
pretendam solicitar apoio financeiro ou 
logístico à Câmara Municipal. As Asso-
ciações juvenis interessadas poderão 
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apresentar candidatura na Câmara Munici-
pal, entre 1 de outubro e 15 de novembro, 
de cada ano. 

Programa Juventude Ativa
Se resides e estudas em Câmara de Lobos, 
tens entre 17 e 25 anos e a escolaridade 
mínima obrigatória e procuras uma 
ocupação para as férias, nos meses de julho 
e agosto, este é o programa ideal para ti! 
Este programa proporciona-te uma primeira 
experiência, em contexto real de trabalho. 
Os participantes têm direito a compensação     
monetária e seguro. Junta-te aos 32 jovens 
do Concelho que já tiveram esta experiên-
cia! 

Semana da Juventude
Se tens entre 15 e 30 anos, podes partici-
par na Semana da Juventude! Este evento 
é promovido todos os anos em época de 
verão e engloba atividades como despor-
tos radicais, workshops, palestras, ações 
de sensibilização, espetáculos de música 
e dança, entre outras. A participação em 
algumas atividades pressupõe uma 
inscrição prévia e inclui transporte e 
seguro de acidentes pessoais. Traz os 
teus amigos(as) e participa na maior festa 
de juventude do Concelho!

Para mais informações sobre os programas 
anteriores, podes consultar os regulamentos 
em http://www.cm-camaradelobos.pt/

Programa Jovem em Formação
Se tens entre 14 e 25 anos, estás integra-
do no sistema de ensino regular ou de 
formação profissional e pretendes ocupar 
os teus tempos livres, nos meses de julho 
e agosto, podes inscrever-te neste 
programa, entre 1 e 30 de abril! Os partici-
pantes têm direito a compensação      
monetária e seguro. Nos últimos dois 
anos, foram acolhidos na Câmara Munici-
pal 34 jovens ao abrigo desta medida.
http://www02.madeira-edu.pt/drjd/main.aspx.

Programa Estágios Profissionais
Se tens entre 18 e 35 anos, estás em 
situação de desemprego e inscrito no 
Instituto de Emprego da Madeira, há pelo 
menos 2 meses, com habilitação mínima a 
nível do ensino secundário (nível 4) ou 
ensino superior, podes beneficiar desta 
medida de emprego e de uma experiên-
cia de 9 meses em contexto de trabalho! 
Os estagiários beneficiam de uma bolsa 
de formação, seguro de acidentes de 
trabalho e subsídio de transporte. Nos 
últimos dois anos, foram integrados na 
Câmara Municipal, 66 estagiários(as) 
profissionais.  
http://www.iem.madeira.gov.pt/.

Programa Porta 65 Jovem
Se tens entre 18 e 34 anos, já trabalhas e 
és titular de um contrato de arrendamen-
to ou contrato-promessa de arrendamen-
to, podes candidatar-te ao Porta 65 – 
Jovem! Este programa visa prestar apoio 
financeiro ao arrendamento a jovens que 

residam sozinhos, jovens casais ou em 
coabitação (por ex.: jovens estudantes). 
Para mais informações, podes recorrer 
aos serviços sociais da Câmara Municipal 
ou consultar o site do IHRU-Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana, IP: 
http://www.portaldahabitacao.pt/pt/porta65j/.

Universidade Júnior
Estudantes do 3.º Ciclo - Se frequentas o 
9.º ano de escolaridade e és o(a) melhor 
aluno(a) da turma, então podes ser 
selecionado(a) pela tua Escola para   
participar neste programa da Universi-
dade do Porto que proporciona um 
primeiro contacto com o ambiente univer-
sitário! O município suporta todas as 
despesas associadas à inscrição (viagens, 
alojamento, alimentação). Junta-te aos 25 
estudantes do Concelho que já partici-
param!
https://universidadejunior.up.pt/.

Universidade de Verão
Se frequentas o 10.º, 11.º ou 12.º anos de 
escolaridade e és o(a) melhor aluno(a) da 
turma, então podes ser selecionado(a) pela 
tua Escola para participar neste programa 
da Universidade de Coimbra que promove 
um primeiro contacto com o mundo 
académico! O município suporta todas as 
despesas associadas à inscrição (viagens, 
alojamento, alimentação). Junta-te aos 12 
estudantes do Concelho que já partici-
param!
https://www.uc.pt/UV.
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