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1 - Introdução 

1.1 - Enquadramento legal 
 

A Constituição da República Portuguesa determina, no seu artigo 70.º, que 

“os jovens gozam de proteção especial para efetivação dos seus direitos 

económicos, sociais e culturais, nomeadamente: a) no ensino, na formação 

profissional e na cultura b) no acesso ao primeiro emprego, no trabalho e na 

segurança social, c) no acesso à habitação, d) na educação física e no 

desporto e e) no aproveitamento dos tempos livres.  

A política de juventude deverá ter como objetivos prioritários o 

desenvolvimento da personalidade dos jovens, a criação de condições para a 

sua efetiva integração na vida ativa, o gosto pela criação livre e o sentido de 

serviço à comunidade. 

O Estado, em colaboração com as famílias, as escolas, as empresas, as 

organizações de moradores, as associações e fundações de fins culturais e as 

coletividades de cultura e recreio, fomenta e apoia as organizações juvenis 

na prossecução daqueles objetivos, bem como o intercâmbio internacional da 

juventude”. 

Atualmente, os jovens representam 1,8 biliões de pessoas em todo o mundo. 

A Convenção das Nações Unidas de 20 de novembro de 1989 reconhece que 

os jovens são cidadãos de pleno direito, conferindo-lhes direitos civis e 

políticos, nomeadamente o direito à associação e à participação em função 

do seu grau de maturidade. 

Por outro lado, a Estratégia Europeia para a Juventude, publicada em 2009, 

assenta no reconhecimento de que “a juventude assume uma importância 

prioritária na visão social da União Europeia e a crise atual comporta a 

necessidade de potenciar o capital humano dos jovens”. A referida estratégia 

recomenda que se criem “condições favoráveis para que os jovens 

desenvolvam competências, realizem o seu potencial, possam trabalhar, 

participar mais ativamente na sociedade e tomar parte na construção do 

projeto europeu. Os jovens não constituem um fardo para a sociedade, 

mas representam, isso sim, um recurso valioso que pode ser 

canalizado para se alcançarem objetivos sociais mais elevados.” 
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Também em Portugal, na sequência da elaboração do “Livro Branco para a 

Juventude”, que compilou os contributos de organizações juvenis e 

investigadores para a definição de uma política nacional para a juventude, foi 

publicada, a 5 de março de 2013, a resolução do Conselho de Ministros n.º 

11/2013. Esta resolução “aprova as orientações estratégicas de intervenção 

para a política da juventude” e “determina o envolvimento político dos vários 

departamentos governamentais, de acordo com as respetivas competências 

sectoriais, na operacionalização das orientações identificadas”. Este 

documento reconhece, ainda, que os jovens constituem um importante 

recurso da sociedade e têm o direito de participar ativamente na definição 

das políticas em matérias do seu interesse através de um diálogo estruturado 

e permanente. São igualmente identificadas as áreas temáticas de 

intervenção, nomeadamente: a) educação e formação; b) emprego e 

empreendedorismo; c) participação cívica; d) emancipação jovem; e) 

mobilidade e jovem português no mundo; f) prevenção rodoviária; g) saúde 

e prevenção dos comportamentos de risco; h) ambiente e desenvolvimento 

sustentável; i) cultura, inovação e criatividade; j) voluntariado; k) combate 

à desigualdade de oportunidades e inclusão social; l) habitação; m) 

solidariedade intergeracional e n) associativismo. 

Finalmente, a 18 de fevereiro de 2009, é publicada a Lei n.º 8/2009, na sua 

atual redação, que cria o regime jurídico dos conselhos municipais de 

juventude. 

Assim, no exercício das funções que lhe são legalmente conferidas, o 

Município de Mafra desenvolve uma estratégia concertada e articulada com 

as restantes áreas de intervenção através de um processo que se consolidou 

em 2014, com a criação e instalação do Conselho Municipal da Juventude, e 

que tem, agora, continuidade com a elaboração do presente documento de 

planeamento e desenvolvimento estratégico. 
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1.2 – Metodologia 
 

Para elaborar o diagnóstico de caracterização da situação atual, em matéria 

de juventude, procedeu-se a uma recolha exaustiva de dados e informações, 

conforme se descreve a seguir.  

Por se tratar do primeiro Plano Estratégico para a Juventude do Concelho de 

Mafra, entendeu-se ser necessário obter um retrato, tão completo quanto 

possível, não apenas de caracterização da população jovem, mas, 

igualmente, de identificação do trabalho que já é desenvolvido, das áreas de 

interesse e expetativas dos jovens, das infraestruturas existentes e das 

entidades parceiras que operam nesta área. 

Para tal, realizaram-se entrevistas aos responsáveis pelos diversos serviços 

da autarquia, bem como aos responsáveis de entidades externas, locais e 

nacionais. Ao nível interno, foram ouvidos os responsáveis dos serviços 

autárquicos da juventude, educação, desporto, cultura (atelier de artes 

plásticas, bibliotecas, arquivos, arqueologia e antropologia), turismo, ação 

social, ambiente, recursos humanos e gabinete de inserção profissional. A 

nível externo local, realizaram-se reuniões com os responsáveis da Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens de Mafra, da Guarda Nacional Republicana, 

do Palácio Nacional de Mafra, da Tapada Nacional de Mafra, do Contrato Local 

de Desenvolvimento Social, da Associação de Comércio Indústria e Serviços 

do Concelho de Mafra e do Centro de Saúde de Mafra.  

Durante estas entrevistas e reuniões foram identificados os projetos já em 

curso, mais diretamente relacionados com os jovens, e apresentadas 

propostas e sugestões para o desenvolvimento dos mesmos ou para a 

implementação de novos projetos. Foram, igualmente, identificadas algumas 

oportunidades de desenvolvimento, bem como constrangimentos e 

dificuldades.  

Ainda se estabeleceram contactos com entidades de âmbito nacional, 

nomeadamente, o Instituto Português do Desporto e Juventude, o Instituto 

de Emprego e Formação Profissional e a Agência Nacional Erasmus+, com 

vista à identificação de eventuais oportunidades de estabelecimento de 

parcerias ou protocolos para a implementação ou desenvolvimento de 

projetos. 
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Procedeu-se à recolha e análise de informação a partir de documentação 

diversa: bibliografia, webgrafia, estudos científicos, dados estatísticos, planos 

de atividades, projetos, entre outros.   

Foi, igualmente, analisada a legislação de enquadramento das políticas da 

juventude, tanto a nível nacional, como a nível europeu, bem como alguma 

legislação e outros documentos orientadores, relacionados com as principais 

áreas de intervenção (educação, formação, emprego, saúde, ambiente, etc.). 

Toda a informação foi analisada de forma a permitir uma contextualização 

aos níveis local, nacional e internacional. 

Finalmente, foram, ainda, ouvidos os principais interessados, os jovens, 

através das propostas apresentadas pelos seus representantes no Conselho 

Municipal da Juventude e através de um questionário que foi disponibilizado, 

via online, a todos os jovens do Concelho, iniciando-se, desta forma, um 

processo de comunicação assente na metodologia do diálogo estruturado. 

Os resultados dos questionários encontram-se no anexo 2 e foram tidos em 

conta na definição da estratégia, bem como nas propostas de iniciativas/ 

ações a implementar. 

O diagnóstico efetuado permitiu a identificação de pontos fortes, 

oportunidades, pontos fracos e ameaças (análise FOFA) que conduziu ao 

desenho da estratégia (eixos de intervenção, designados por pilares, e 

objetivos), bem como à elaboração de um plano de ação (projetos/ 

iniciativas/ atividades, intervenientes e destinatários, calendarização e 

orçamentação). 

 

1.3 – Estrutura 
 

O documento Plano Estratégico para a Juventude do Concelho de Mafra está 

estruturado em oito capítulos e dois anexos. No capítulo 1 – Introdução, 

faz-se um breve enquadramento legal, uma descrição da metodologia 

adotada e a apresentação da estrutura do documento. 

O capítulo 2 – Ponto de partida apresenta um diagnóstico da situação 

atual no que se refere à área da juventude no Concelho de Mafra, através de 

uma caracterização da população jovem e dos recursos disponíveis, bem 
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como da identificação dos possíveis parceiros, internos e externos, a implicar 

na implementação e desenvolvimento da estratégia. São igualmente 

apresentados os pontos fortes, oportunidades, pontos fracos e ameaças, 

identificados a partir de uma análise FOFA. 

No capítulo 3 – Como fazer? apresentam-se os pressupostos e 

fundamentos que conduziram à identificação dos pilares (eixos estratégicos), 

assim como à definição dos objetivos específicos. 

O plano de ação, apresentado no capítulo 5 – Como implementar…, 

identifica as iniciativas, ações e projetos, bem como os respetivos 

intervenientes, destinatários e cronograma, cuja implementação permitirá o 

cumprimento dos objetivos identificados.  

Finalmente, é apresentado, no capítulo 6 – E avaliar…?, um plano de 

monitorização que visa não apenas a aferição do grau de execução deste 

plano, mas, essencialmente, a identificação de aspetos a corrigir ou a  

desenvolver, numa perspetiva de melhoria constante e contínua. 

A principal documentação e legislação de suporte à elaboração deste plano 

encontra-se elencada nos capítulos 6 – Bibliografia e webgrafia e 7 – 

Legislação.  

Faz ainda parte deste documento o Caderno de anexos, no qual constam 

as “Fichas de projeto” (anexo 1) e “Resultados do questionário aos jovens do 

Concelho de Mafra” (anexo 2). 
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2 – Ponto de partida  
 

 2.1 – Retrato  
 

2.1.1 - Das pessoas  

De acordo com os censos, em 2011 a população do Concelho de Mafra era 

de 76.685 habitantes. Entre os anos de 2001 e 2011 registou-se o maior 

aumento do número de habitantes, cerca de 22.327, a que correspondeu um 

crescimento de 41,1%, muito superior ao dos concelhos limítrofes e do 

restante país. Este crescimento continuou a verificar-se até 2014, tendo-se 

atingido, neste ano, o valor de 80.723 habitantes. 

No que diz respeito à população jovem (dos 0 aos 29 anos), em 2014, a 

composição por faixa etária era a seguinte:  

Tabela 1 - População jovem do Município de Mafra, Número e Percentagem 

 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 – 29 

Número 4623 5172 5333 4658 4181 4725 
Percentagem 5,7 6,4 6,6 5,8 5,2 5,9 

 

Pela análise dos gráficos das Figuras 1 e 2, verifica-se que a variação 

percentual da população, entre 2001 e 2014, foi positiva em todas as faixas 

etárias consideradas. Este crescimento foi particularmente elevado dos 5 aos 

9 anos (156%). 

Quando se comparam os dados concelhios com os nacionais, observa-se que 

a situação nacional é exatamente inversa, isto é, no país, o número de jovens 

diminuiu em todas as faixas etárias, em igual intervalo de tempo.  
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Figura 1 - Variação percentual da população por faixa etária entre 2001 e 2014. Fonte: INE. 

 

 
 

Figura 2 - Evolução do número de jovens do Concelho entre 2001 e 2014. Fonte: INE. 

 

Comparando a variação do número de jovens, entre 2001 e 2014, ocorrida 

no Concelho de Mafra, com aquela que se verificou nos concelhos limítrofes 

e em Portugal (Tabela 2), conclui-se que o aumento percentual no Concelho 

foi sempre muito superior ao verificado nos restantes, exceto para a faixa 

etária dos 15 aos 19 anos no Concelho de Arruda dos Vinhos.  
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Tabela 2 - Variação percentual do número de jovens, por Município, entre 2001 e 2014. 
Fonte: INE. 

 Pop.Total 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 

Portugal 0,4 -17,5 -8,5 -5,2 -19,1 -28,5 -29,6 

Mafra 46,1 44,8 156,2 86,7 40,7 3,5 0,5 

A. Vinhos 35,6 22,3 79,4 81,9 46,6 -3,9 -19,8 

T. Vedras 8,9 -8,6 -1,2 16,5 -4,7 -17,3 -27,0 

S. M. Agraço 13,4 -2,2 18,2 33,0 3,9 -21,9 -23,4 

Loures 2,5 3,0 -0,2 -3,5 -20,9 -32,0 -27,0 

Sintra 44,3 -20,8 1,1 14,3 2,6 -20,5 -41,9 
 

 

Para uma melhor caracterização foram, ainda, analisados os seguintes 

indicadores1: índice de envelhecimento2, índice de dependência de idosos3 e 

índice de renovação da população em idade ativa4, em 2011 (Figura 3). A 

análise destes indicadores, por comparação entre os valores do Concelho, de 

Portugal e da Europa, evidencia que Mafra pode ser considerado um território 

muito jovem. Efetivamente, os índices de envelhecimento e de dependência 

de idosos são inferiores aos nacionais e aos europeus e o índice de renovação 

da população em idade ativa é bastante superior. 

 

Figura 3 – Índices de caracterização da população em 2011. Fonte: INE. 

                                       
1 Dados Pordata 
2 Índice de envelhecimento - População com 65 ou mais anos / População com menos de 15 
anos) * 100 
3 Índice de dependência de idosos - número de pessoas com 65 e mais anos por cada 100 
pessoas em idade ativa, ou seja, com 15 a 64 anos. Um valor inferior a 100 significa que há 
menos idosos do que pessoas em idade ativa. 
4 Índice de renovação da população em idade ativa 
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No que diz respeito à população escolar, entre 2000 e 2015, o número total 

de crianças e jovens a frequentar a escola, desde o jardim-de-infância até ao 

ensino secundário, passou de 7 084 para 12 5595, a que corresponde um 

aumento percentual de cerca de 80%. 

No ano letivo 2015/2016, existem 1 7266 crianças na educação pré-escolar e 

3 523 alunos no 1.º ciclo do ensino básico, 4 995 nos 2.º e 3.º ciclos e 2 315 

no ensino secundário. Nas escolas públicas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico, existem 55 alunos a frequentar Cursos de Educação e Formação e 

Cursos Vocacionais e, no ensino secundário, 608 alunos frequentam os cursos 

profissionais que são ministrados na Escola Técnica e Profissional de Mafra 

(317), na Escola Profissional de Ericeira (18) e na Escola Secundária José 

Saramago-Mafra (273). Verifica-se, assim, que no ensino secundário a 

percentagem de alunos a frequentar vias profissionalizantes é de 26%, valor 

muito distante dos 45%, que se regista a nível nacional. 

De acrescentar, ainda, que existem 165 jovens, com idades compreendidas 

entre os 18 e os 29 anos, a frequentar Cursos de Educação e Formação de 

Adultos na Escola Secundária José Saramago-Mafra. 

Na área da educação formal, regista-se um bom desempenho do sistema 

educativo em todos os níveis de ensino, evidenciado em inúmeros 

indicadores. Apresentam-se, a este propósito, as conclusões do relatório 

publicado recentemente pelo Conselho Nacional de Educação, “Estado da 

Educação 2014”, onde se pode ler que, em relação ao ensino básico, o 

concelho de Mafra integra “um conjunto de 64 concelhos que tem, como 

elemento identificador, o sucesso relativo: as classificações do 9.º ano 

situam-se acima do valor esperado, as taxas de atraso são bastante próximas 

das nacionais e o abandono está abaixo do estimado”. Quanto ao ensino 

secundário, Mafra faz parte de “um cluster com 70 municípios que conciliam 

taxas de atraso abaixo da média e classificações de exame próximas do 

estimado. Porém, os valores do abandono surgem ligeiramente acima do 

estimado. Sobretudo no caso dos 18-24 anos. Os traços que caracterizam 

este cluster são o atraso reduzido e o abandono acima do estimado”.  

                                       
5 Não está aqui considerado o número de crianças que frequentam a educação pré-escolar na 
rede privada e solidária. 
6 Não está aqui considerado o número de crianças que frequentam a educação pré-escolar na 
rede privada e solidária. 
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De facto, relativamente ao abandono escolar precoce7, apesar dos 

significativos progressos das últimas décadas, Portugal é o 4.º país da União 

Europeia com maior taxa e, no Concelho de Mafra, esta taxa esta ligeiramente 

acima da nacional. No entanto, se considerarmos que, entre 2001 e 2011, a 

taxa de abandono escolar precoce, em Portugal, diminuiu de 44,3% para 

23,0% e no Concelho de Mafra passou de 50,7% para 28,6%, constata-se 

que em Mafra a redução foi mais acentuada. Em 2014, a taxa de abandono 

na UE foi de 11,1% e em Portugal situou-se nos 17,4%. Embora ainda não 

existam dados para o Concelho, estima-se que, em 2014, tenha sido de, 

aproximadamente, 20%.  

A questão do abandono escolar precoce está intimamente relacionada com o 

problema do desemprego, em geral, e do desemprego jovem, em particular. 

Quanto ao desemprego, de acordo com os dados do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, entre janeiro e setembro de 2015, o número total de 

desempregados no Concelho diminuiu de 3061 para 2527 (-17,4%). Nas 

faixas etárias mais jovens a redução do desemprego foi ainda mais acentuada 

e, em novembro de 2015, encontravam-se registados no Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP-I.P.) 144 jovens com idade 

inferior a 25 anos e 441 da faixa etária dos 25 aos 34 anos.  

Embora não existam dados desagregados por concelho, relativamente ao 

número de jovens NEEF8 (jovens que abandonaram o sistema educativo sem 

concluir a escolaridade obrigatória e que não se encontram a estudar, nem 

em formação, nem a trabalhar), é de salientar que, em Portugal existem 

atualmente 176.000 jovens nestas condições, sendo que, destes, 104.000 se 

encontram registados nos Centros de Emprego e os restantes 72.000, por 

não se encontrarem inscritos, considera-se que estão “fora do sistema”. Este 

grupo deverá requerer uma particular atenção, uma vez que constitui um 

grupo em risco de exclusão social e de marginalização, num momento em 

que se assume como qualificação mínima para o acesso a uma profissão ou 

ao prosseguimento de estudos no ensino superior, o cumprimento da 

escolaridade obrigatória de doze anos.  

 

                                       
7 Abandono escolar precoce - Percentagem de jovens com idades compreendidas entre os 18 
e os 24 anos que abandonaram o sistema educativo sem concluir o ensino secundário. 
8 A sigla correspondente em inglês é NEET. 
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2.1.2 – Das coisas  

O Concelho de Mafra fica situado na Área Metropolitana de Lisboa e faz 

fronteira com os concelhos de Arruda dos Vinhos, Loures, Sintra, Sobral de 

Monte Agraço e Torres Vedras. Ocupando uma área de 291 km2, possui uma 

costa com 11 km de extensão e 14 praias e está dividido em 11 

freguesias/uniões de freguesia (Azueira e Sobral da Abelheira, Enxara do 

Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário, Malveira e São Miguel de Alcainça, 

Carvoeira, Encarnação, Ericeira, Santo Isidoro, Igreja Nova e Cheleiros, 

Mafra, Milharado, Venda do Pinheiro e Santo Estevão das Galés).  

Inevitavelmente marcado pela construção do Real Palácio de Mafra pelo rei 

D. João V, no século XVIII, a designação da Ericeira como Reserva Mundial 

de Surf veio contribuir para acentuar e valorizara dualidade que caracteriza 

a matriz cultural do Concelho, que apresenta uma diversidade de património 

histórico e natural que é única e que está patente em todo o seu território.  

No que diz respeito a este património, destaca-se, para além do Palácio 

Nacional de Mafra (biblioteca, basílica com os seis órgãos e o conjunto de 

dois carrilhões), o Jardim do Cerco, a Tapada Nacional de Mafra e os 11 km 

de costa com as suas praias (algumas famosas a nível mundial).  

Relativamente a infraestruturas e equipamentos culturais e desportivos, 

existem no Município:  

• 8 Bibliotecas Municipais; 

• 21 Bibliotecas Escolares; 

• Arquivo Municipal (compreende o Arquivo Histórico Municipal e o 

Centro de Estudos de História Local); 

• Complexo Cultural Quinta da Raposa (no qual se situa o Conservatório 

de Mafra e a Casa da Música Francisco Alves Gato); 

• Museu Municipal Prof. Raúl de Almeida, em Mafra (alberga o Atelier de 

Artes Plásticas e o Núcleo Expositivo de Arqueologia: Em busca do 

Passado - exposição sensorial); 

• Casa de Cultura D. Pedro V, em Mafra (Galeria e Auditório com 59 

lugares); 
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• Auditório Municipal Beatriz Costa, em Mafra (201 lugares), onde se 

situa o Núcleo Documental de Partituras do Museu da Música; 

• Casa de Cultura da Malveira (Museu Popular Beatriz Costa, Biblioteca, 

Auditório com 76 lugares, Galeria); 

• Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, na Ericeira (Biblioteca, Auditório 

com 174 lugares, Galeria); 

• Rota Histórica das Linhas de Torres (2 centros interpretativos – Mafra 

e Serra do Socorro; e 4 fortes visitáveis – Forte Grande e Forte 

Pequeno, na Enxara, Forte da Feira, na Malveira, e Forte do Zambujal); 

• Arquivo-Museu da Santa Casa da Misericórdia da Ericeira; 

• Aldeia-Museu José Franco. 

 

Para a prática desportiva: 

• Parque Desportivo de Mafra (com duas piscinas, um estádio com pista 

de atletismo, quatro campos de ténis, dois polidesportivos 

descobertos, um pavilhão, três ginásios, um ginásio de fitness, uma 

escola infantil de trânsito, um parque de jogo e recreio e um 

bebédromo);  

• 20 pavilhões desportivos municipais; 

• 6 piscinas; 

• 2 ginásios; 

• 6 campos de ténis; 

• 1 campo de mini golf; 

• rede de instalações de 107 coletividades. 

Quanto a espaços de lazer (jogo e recreio), o Município dispõe do Jardim do 

Cerco, Mata Paroquial da Malveira, Parque de S. Sebastião e Parque de Santa 

Marta, na Ericeira, entre muitos outros. 

No que diz respeito à área da educação, o Concelho de Mafra possui um 

parque escolar renovado, com estabelecimentos escolares devidamente 

equipados e adaptados, que permitem a promoção de um ensino de 

qualidade, adequado às exigências e necessidades da sociedade atual.  
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Encontram-se em funcionamento 39 jardins-de-infância (25 da rede pública, 

10 da rede privada e 4 de instituições de solidariedade social), com 122 salas 

e capacidade para 3050 crianças, quatro escolas públicas de tipologia EB23 

(2.º e 3.º ciclos do ensino básico) em Mafra, Ericeira, Malveira e Venda do 

Pinheiro e uma escola secundária em Mafra. A rede privada é constituída por 

dois colégios com contrato de associação de tipologia EB23+S (2.º e 3.º ciclos 

do ensino básico e ensino secundário) situados em Lagoa e Venda do Pinheiro 

e duas escolas profissionais, sendo uma em Mafra e a outra na Ericeira. O 

ensino secundário é ministrado na Escola Secundária José Saramago-Mafra, 

nos colégios de Miramar e Santo André, na Escola Técnica e Profissional de 

Mafra e na Escola Profissional de Ericeira. Estes estabelecimentos de ensino 

articulam a oferta formativa no que diz respeito aos cursos cientifico-

humanísticos e aos cursos de dupla certificação (profissionais e vocacionais), 

de modo a garantir uma resposta educativa e formativa adequada a todos os 

jovens do concelho. 

 

2.2 – Com quem…  

A juventude é uma faixa etária da população com interesses, expectativas e 

necessidades comuns às das restantes faixas etárias, nomeadamente ao nível 

social, cultural, emprego, saúde, segurança, entre outros. Assim, a definição 

de uma política para a juventude requer uma visão holística e uma 

abordagem transversal, e a sua concretização implica uma efetiva 

colaboração e articulação intersectoriais entre parceiros que trabalham em 

áreas distintas e simultaneamente complementares. 

 

2.2.1 – A nível interno  

Para além do Conselho Municipal da Juventude, órgão consultivo do 

Município, foram identificados e consultados, de entre os serviços da 

autarquia, os que a seguir se indicam, por serem aqueles que intervêm mais 

diretamente em matérias relacionadas com os jovens, nomeadamente: 

• Juventude; 

• Educação; 

• Desporto; 
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• Cultura (atelier de artes plásticas, bibliotecas, arquivos, arqueologia e 

antropologia); 

• Turismo; 

• Ação social; 

• Ambiente (área de jardins e espaços verdes); 

• Recursos Humanos e Gabinete de Inserção Profissional; 

 

2.2.2 – A nível externo 
 

A nível externo e local, e na mesma lógica da transversalidade do plano que 

se pretende implementar, são de considerar, como parceiros privilegiados, os 

seguintes: 

• Agrupamentos de Escolas de Mafra, Ericeira, Malveira e Venda do 

Pinheiro; 

• Escola Secundária José Saramago-Mafra; 

• Colégios de Miramar e de Santo André; 

• Escola Técnica e Profissional de Mafra; 

• Escola Profissional de Ericeira; 

• Conservatório de Mafra; 

• CLDS + - Contrato Local de Desenvolvimento Social; 

• APERCIM – Associação para a Educação e Reabilitação de Crianças 

Inadaptadas de Mafra; 

• ACISM – Associação do Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de 

Mafra; 

• Empresas; 

• Associações Juvenis e Associações de Estudantis; 

• Palácio Nacional de Mafra; 

• Tapada Nacional de Mafra; 

• Centro de Saúde de Mafra; 

• CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho; 

• GNR – Guarda Nacional Republicana.  
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Devem, ainda, ser consideradas outras entidades, com as quais poderá ser 

necessário estabelecer parcerias, no âmbito da implementação ou 

desenvolvimento de determinados projetos, nomeadamente: 

• Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ-I.P.); 

• Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP-I.P.); 

• Instituições do Ensino Superior; 

• Associações socioculturais de âmbito nacional. 

 

2.3 – Análise FOFA (SWOT) 

O diagnóstico efetuado a partir da informação recolhida conduziu à 

identificação dos pontos fortes, oportunidades, pontos fracos e ameaças, 

análise FOFA, que se apresenta resumidamente na tabela seguinte.  
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Tabela 3 - Análise FOFA / SWOT 

F – Forças O – Oportunidades 
 

• Um dos concelhos mais jovem;  

• Oferta educativa, formativa, cultural e 
desportiva de qualidade;  

• Diversidade de equipamentos e 
infraestruturas culturais, desportivas e 
educativas; 

• Património histórico, cultural e natural rico; 

• Existência de Planos Estratégicos e projetos 
municipais; 

• Existência dos Conselhos Municipais da 
Juventude, da Educação e do Turismo; 

• Emergência de uma nova dinâmica cultural 
associada à Música; 

• Detenção do galardão internacional Reserva 
Mundial de Surf; 

• Número e diversidade de projetos existentes; 

• Cooperação institucional:  

• Dinâmica de festivais, festas populares, 
mercados e outros eventos; 

• Forte componente associativa a nível cultural, 
recreativo e desportivo; 

• Existência de vias cicláveis e praias 
acessíveis.  

 

• Localização estratégica do Concelho de Mafra 
em termos de acessibilidades e património; 

• Aumento da população jovem do concelho; 

• Promoção da inclusão social de jovens em 
risco através da articulação com a CPCJ; 

• Inserção profissional através de uma 
intervenção articulada entre IEFP, GIP, escolas e 
empresas; 

• Reforço de parcerias entre vários agentes; 

• Incentivo à comunicação empresas/escolas; 

• Diversidade de programas e projetos dos 
parceiros; 

• Valorização de atividades relacionadas com o 
mar;  

• Existência do Conservatório de Mafra; 

• Integração de Mafra na rede ECHO (Cidades 
Europeias com Órgãos Históricos); 

• Comemoração dos 300 anos do lançamento da 
primeira pedra do Palácio Nacional de Mafra; 

• Existência da Incubadora de Negócios do 
Concelho de Mafra – Ericeira e Mafra; 

• Existência de programas de incentivos/ 
financiamento de âmbito nacional ou 
internacional para a Juventude (Erasmus+); 

• Criação da qualificação de “Técnico da 
Juventude”. 
 

F - Fraquezas A – Ameaças 
 

• Comunicação entre os intervenientes na 
área da juventude e entre estes e os jovens; 

• Desarticulação intersectorial, na área da 
juventude;  

• Abandono escolar precoce ligeiramente 
acima do esperado; 

• Rede de transportes públicos insuficiente e 
preços elevados; 

• Escassez e dispersão de serviços e 
informação específica para os jovens;  

• Escassa participação dos jovens, 
principalmente em contextos formais; 

• Tecido associativo juvenil pouco abrangente 
e diversificado à escala da comunidade. 

 

• Falta de reconhecimento, por parte dos 
jovens, da importância dos espaços de reflexão/ 
participação política;  

• Regime jurídico dos CMJ com um caráter muito 
formal (rígido); 

• Falta de reconhecimento, por parte da 
comunidade, da importância do papel que os 
jovens podem desempenhar na sociedade; 

• Formalidades e burocracia, em excesso, 
podem condicionar a participação dos jovens. 
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3 – Como fazer?  
 

3.1 – Os pressupostos e fundamentos  

A análise FOFA permitiu a identificação de um conjunto de pressupostos que 

constituíram as linhas orientadoras para o desenho da estratégia a 

implementar. Para cada um dos pressupostos identificam-se, em seguida, os 

respetivos fundamentos. 

A importância de uma comunicação eficaz – nas atuais sociedades modernas, 

é inquestionável o papel absolutamente fundamental atribuído à 

comunicação. As tecnologias da informação e da comunicação permitem a 

circulação, praticamente instantânea, de quantidades infinitamente grandes 

de informação em todo o mundo. Por outro lado, é aceitável considerar que 

a quantidade de informação boa, em circulação, seja igual à quantidade de 

informação má. Importa, pois, reduzir o caos, estabelecendo formas e vias 

de comunicação alternativas, não apenas entre os diversos parceiros, mas 

igualmente entre estes e os jovens, que garantam o acesso, em tempo útil, 

a informação adequada relativamente a assuntos relevantes. 

O reconhecimento da importância da aceitação e integração de todos, 

independentemente das diferenças de cada um – assegurar a todos os jovens 

a oportunidade de desenvolverem o seu potencial, independentemente de 

fatores individuais, familiares, socioeconómicos, geográficos ou outros, é a 

chave para prevenir a marginalização e a exclusão social. Este desígnio 

implica a identificação precoce das situações de risco e uma atuação 

concertada, envolvendo parceiros de diferentes áreas. 

O papel da educação e da formação no desenvolvimento integral e 

harmonioso de todos os jovens – atualmente, considera-se que a conclusão 

do ensino secundário constitui a qualificação mínima para uma transição 

bem-sucedida entre a escola e o mercado de trabalho ou para o acesso a 

níveis superiores de educação e formação. Os baixos níveis de qualificação, 

bem como o abandono escolar precoce contribuem para o aumento do risco 

de desemprego, pobreza e exclusão social e estão, ainda, relacionados com 

a adoção de comportamentos desviantes.  
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As causas destes problemas podem ser muito diversas, pelo que é necessário 

implementar medidas que contribuam para a redução do abandono e o 

aumento dos níveis de qualificação. Nesta área, os principais objetivos do 

Horizonte 2020 para a área da educação e formação são “reduzir a taxa de 

abandono escolar para valores inferiores a 10%” e “aumentar a percentagem 

da população com o ensino superior para valores superiores a 40%”. 

O reconhecimento da importância de todos os jovens, através da sua 

participação em contextos formais, não-formais e informais e do seu 

contributo no desenvolvimento dos territórios e das sociedades – os jovens 

constituem uma faixa da população com conhecimentos e competências que 

nem sempre são devidamente reconhecidos em contextos formais. No 

entanto, constituem uma faixa etária da população altamente qualificada e 

existem evidências da sua preocupação e envolvimento em causas e questões 

relevantes para o desenvolvimento das sociedades, constituindo, assim, um 

potencial que deverá ser devidamente tido em consideração. 

A importância da ocupação dos tempos livres com atividades de qualidade –

a ocupação dos jovens com atividades de natureza lúdica, cultural, 

desportiva, entre outras, contribui para o seu desenvolvimento harmonioso, 

equilibrado e integral, constituindo, estas atividades formas complementares 

de educação (não formal e informal) que concorrem, igualmente, para 

reforçar o sentimento de pertença dos jovens à comunidade  onde vivem.  

A importância da segurança em todas as suas vertentes – constitui fator 

predominante para o bem-estar de qualquer indivíduo o acesso a informação 

e a meios de apoio relacionados com as questões da saúde, estilos de vida 

saudáveis e prevenção do risco nas suas várias vertentes. 

 

3.2. – Porquê? Para quê? O que se valoriza?  

 

“Eis um teste para perceberes se já cumpriste a tua missão na Terra: 

se ainda estás vivo, ainda não a cumpriste.” – Richard Bach 

Missão – O Município de Mafra assume por missão o desenvolvimento de uma 

política local para a juventude, de modo a contribuir para a educação e 

formação integral de todos os jovens, fomentando a articulação intersectorial, 
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para criar sinergias que contribuam para o envolvimento dos jovens em todas 

as áreas de atividade, bem como para a sua fixação no Concelho, afirmando-

o como um território jovem. 

 

Visão – Mafra – Um Concelho Mais Jovem 

O Município de Mafra reconhece que os jovens constituem um grupo da 

população capaz de contribuir para o desenvolvimento da comunidade em 

diferentes áreas e a vários níveis. Desta forma, considera fundamental a 

implementação e o desenvolvimento de uma estratégia para a juventude que 

seja, simultaneamente, transversal e inclusiva e que promova o 

desenvolvimento físico, intelectual, social e político de todos os jovens, 

independentemente das limitações ou dificuldades inerentes às condições 

pessoais, sociais ou económicas de cada indivíduo. Ao mesmo tempo, 

considera-se igualmente necessário aumentar a atratividade da região para 

os jovens e promover a sua identificação com a terra que lhes pertence. 

Pretende-se, assim, que Mafra forme, informe, eduque, integre e atraia todos 

os seus jovens, afirmando-se como “Um Concelho (cada vez) Mais Jovem”. 

 

Valores – este plano estratégico assenta nos seguintes valores: 

Confiança – o estabelecimento de relações de confiança entre o Município, 

os parceiros e os jovens, gerando um diálogo estruturado e permanente que 

promova a proximidade e o efetivo envolvimento dos jovens nas tomadas de 

decisão em matérias diretamente relacionadas com a juventude. 

Cidadania – orientação da intervenção educativa para a formação de 

crianças e jovens autónomos, críticos, participantes e competentes, num 

quadro de promoção dos seus direitos e deveres enquanto cidadãos 

conscientes e potenciando uma participação ativa de toda a comunidade 

juvenil nas diferentes vertentes e dimensões. 

Inclusão – garantia de igualdade de oportunidades para os jovens, 

independente das condições sociais, etárias, físicas, motoras ou outras. 
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Participação – valorização da democracia participativa e cidadania ativa dos 

jovens e das associações juvenis, as quais constituem um importante motor 

de desenvolvimento das comunidades locais a quem pertencem, contribuindo 

para o debate, a negociação e o estímulo à atratividade da população juvenil. 

Transversalidade – reflexo de que a juventude é uma etapa com desafios 

específicos, em constante mudança, mas que, ao mesmo tempo, carece de 

políticas municipais transversais a todas as áreas nas quais o Município tem 

competências.  

Eficiência - através da gestão racional de todos os recursos disponíveis na 

comunidade, numa perspetiva de desenvolvimento sustentado, sem prejuízo 

da qualidade dos projetos e atividades a realizar. 

 

3.3 - Os pilares  

 
Pilar 1 - Comunicar  

“Se falares a um homem numa linguagem que ele 

compreenda, a tua mensagem entra na sua cabeça. Se lhe 

falares na sua própria linguagem, a tua mensagem entra-lhe 

diretamente no coração” - Nelson Mandela 

Na comunicação e informação com os jovens devem ser seguidas as 

recomendações da Carta Europeia de Informação para os Jovens9, 

proporcionando informação, aconselhamento, orientação, apoio e 

acompanhamento através do estabelecimento de relações de confiança, 

treino e formação, bem como do trabalho em rede e encaminhamento para 

serviços especializados. Por outro lado, deve ser garantida a eficácia da 

comunicação entre os diferentes parceiros e, ainda, entre estes e os jovens. 

Para isso, foram identificados três objetivos específicos: 

1.1. Melhorar os meios de comunicação com os jovens; 

1.2. Melhorar a comunicação entre os diversos parceiros (internos e 

externos) e entre estes e os jovens. 

 

                                       
9 Carta Europeia de Informação para os Jovens – adotada em Bratislava (República Eslovaca) 
a 19 novembro de 2004 pela 15.ª Assembleia Geral da Agência Europeia de Informação e 
Aconselhamento para Jovens (ERYICA).  
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Pilar 2 – Incluir 
“A inclusão começa quando se trabalha com as diferenças e 

não com as igualdades” – Paulo Freire 

O efetivo respeito e tolerância para com as diferenças de cada indivíduo, quer 

sejam determinadas pela sua condição individual, sexo, raça ou religião, ou 

por fatores ambientais, sociais ou económicos, implica que a sociedade 

envide esforços e mobilize os meios necessários, não apenas para a 

identificação precoce de tais fatores, mas, essencialmente, para se adaptar à 

diferença de cada indivíduo de modo a proporcionar-lhe uma plena integração 

e fruição dos seus direitos de cidadão. 

Para este pilar estratégico, que se considera transversal, definiu-se o seguinte 

objetivo:  

2.1 Promover a inclusão de todos os jovens  

 
Pilar 3 - Conhecer 

“… Mas em outras partes do mundo, estamos morrendo de 

fome pela educação... é como um dom precioso. É como um 

diamante..." - Malala Yousafzai 

Neste pilar incluem-se as medidas relativas às áreas de intervenção 

relacionadas com a educação e formação, emprego e empreendedorismo, 

inovação e criatividade e mobilidade.  

Entende-se por educação a educação formal, que ocorre no sistema 

educativo, a educação não formal, que compreende diferentes modalidades 

de formação organizada, e a educação informal, que engloba qualquer 

processo através do qual se adquirem conhecimentos ou desenvolvem 

capacidades, competências, atitudes e comportamentos.  

São objetivos para este pilar estratégico:   

3.1 Contribuir para a redução do abandono escolar precoce; 

3.2 Fomentar a relação do trinómio “escolas-empresas-instituições”; 

3.3 Contribuir para a redução da taxa de desemprego jovem; 

3.4 Estimular a criatividade e a inovação; 

3.5 Incentivar a mobilidade como um fator potencial de revitalização 

territorial, social e económica. 
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Pilar 4 – Participar 
"Si no escalas la montaña jamás podrás disfrutar el 

paisaje" - Pablo Neruda 

De um modo geral, os jovens interessam-se por questões de natureza 

política, no sentido abstrato do termo, e participam ativamente em causas, 

tanto a nível local, como a nível internacional, ou até mesmo global. No 

entanto, fazem-no em contextos não formais ou alternativos. Têm pouca 

participação nas estruturas formais, quer por falta de confiança nessas 

mesmas estruturas, quer por falta de confiança em si próprios. Consideram 

que a sua palavra não é levada a sério pelos decisores políticos e, por essa 

razão, não vale a pena intervir formalmente10.  

É necessário abrir novos espaços de diálogo, onde os jovens sejam ouvidos 

e onde lhes seja permitido assumir responsabilidades. Importa, pois, criar 

oportunidades para o estabelecimento de relações de confiança entre os 

jovens e os adultos que propiciem o desenvolvimento da autonomia e do 

pensamento crítico essenciais a uma participação ativa, consciente e no 

respeito pelos valores democráticos.   

Como objetivos para este pilar, definiram-se os seguintes: 

4.1 Fomentar a cidadania ativa e a participação cívica;  

4.2 Promover o voluntariado e o associativismo; 

4.3 Incentivar a realização de atividades de solidariedade 

intergeracional. 

 
Pilar 5 – Desfrutar   

“O valor das coisas não está no tempo que elas 

duram, mas na intensidade com que acontecem. Por 

isso existem momentos inesquecíveis, coisas 

inexplicáveis e pessoas incomparáveis” – Fernando 

Pessoa 

As sociedades modernas dispõem de uma grande quantidade e diversidade 

de recursos que podem e devem ser estrategicamente potenciados de modo 

                                       
10 Uma Estratégia da UE para a Juventude - Investir e Mobilizar. Um método aberto de 
coordenação renovado para abordar os desafios e as oportunidades que se colocam à 
juventude (27-04-2009). 
 



 Plano Estratégico para a Juventude do Concelho de Mafra 

26 
 

a complementar a função educadora que, tradicionalmente, é atribuída 

apenas às escolas e aos sistemas educativos formais. 

No entanto, para tal, é necessário vencer algumas inércias e conjugar 

sinergias, de modo a mobilizar todos os eventuais parceiros, tanto a nível 

local, como a nível nacional e internacional, a promover o desenvolvimento 

harmonioso de cada indivíduo e, igualmente, das respetivas comunidades em 

que se inserem, no respeito pela identidade cultural dos territórios.  

Como objetivos, definiu-se:   

5.1 Promover o acesso à cultura e ao turismo; 

5.2 Promover a prática desportiva e o acesso a atividades de lazer; 

5.3 Dinamizar iniciativas de melhoria da atratividade do concelho para 

a população jovem. 

 
Pilar 6 - Viver 

“Não comas a vida com garfo e faca. Lambuza-te” - 

Roberto Shinyashiki 

O desenvolvimento físico e intelectual harmonioso requer o acesso a 

informação e a apoios, em áreas específicas e fundamentais para um 

crescimento saudável, em segurança e em harmonia com o meio ambiente 

social e físico.  

Assim, para este pilar estratégico identificaram-se os seguintes objetivos. 

6.1 Promover a saúde e os estilos de vida saudáveis;  

6.2 Dinamizar atividades de educação e sensibilização ambiental/ 

desenvolvimento sustentável;  

6.3 Contribuir para a educação para a prevenção de riscos. 
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4 – Como implementar  

O Plano Estratégico para a Juventude será concretizado através da 

implementação ou desenvolvimento de um conjunto de projetos que visam 

dar cumprimento aos objetivos atrás elencados, conforme tabela seguinte: 

Tabela 4 - Projetos, pilares e objetivos 

Pilares 
Objetivo/ 
projeto 

Designação do projeto 

1. 
Comunicar 

1.1 Melhorar os meios de comunicação com os jovens 

1. Portal da Juventude 

2. Promover o diálogo com os jovens em diferentes contextos 

3. Linha de atendimento telefónico 

4. Armazém M 

1.2 
Melhorar a comunicação entre os diversos parceiros 
(internos e externos) e entre estes e os jovens 

5. Plano de Comunicação 

2. Incluir 

2.1  Promover a inclusão de todos os jovens 

6. “Todos somos diferentes” 

7. Eliminação de barreiras físicas 

8. 
Promover a implementação ou generalização do desporto 
adaptado 

9. “IN Arte ON Mafra” 

3. 
Conhecer 

3.1  Contribuir para a redução do abandono escolar precoce 

10. Emprego e Formação 

11. Apoio ao Estudo 

3.2  
Fomentar a relação do trinómio “Escolas-Empresas-
Instituições” 

12. “O teu futuro escolhes agora” 

13.  Programa Garantia Jovem 

14.  Valorização do Ensino Profissional 

3.3  Contribuir para a redução da taxa de desemprego jovem 

15. Educação para o Empreendedorismo 

16. “Empreende no teu Concelho” 

17 Bolsas de Estudo e Prémios de Mérito 

18 “Memórias à Solta” 

3.4  Estimular a criatividade e a inovação 

19. “Banco de Ideias da Juventude” 

20. “Inova no teu Concelho” 

21. “Juventude ON Artes & Ofícios” 

3.5  
Incentivar a mobilidade como um fator potencial de 
revitalização territorial, social e económico 

22. Mobilidade 
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Pilares 
Objetivo/ 
projeto 

Designação do projeto 

4. 
Participar 

4.1  Fomentar a cidadania ativa e a participação cívica 

23. Associativismo Juvenil 

24.  “Faz-te Ouvir” 

25.  Educação para os valores 

4.2 Promover o voluntariado e o associativismo 

4.3 Incentivar a realização de atividades de solidariedade 
intergeracional 

26. Banco de Voluntariado Jovem 

5. 
Desfrutar 

5.1 Promover o acesso à cultura e ao turismo 

27. Cartão Jovem Municipal 

28. Pousada da Juventude no Concelho de Mafra 

5.2 
Promover a prática desportiva e o acesso a atividades de 
lazer 

29. Desporto para Todos 

30. Mar Jovem 

5.3 
Dinamizar iniciativas de melhoria da atratividade do 
concelho para a população jovem 

31.  Ciclo de concertos de música 

32. Jovem Embaixador de Mafra 

6. Viver 

6.1 Promover a saúde e estilos de vida saudáveis 

33. "Cuida-te" 

34. Programa Municipal de Combate à Obesidade  

35. Sistematizar ações de esclarecimento sobre sexualidade 

6.2 Dinamizar atividades de educação e sensibilização 
ambiental/desenvolvimento sustentável 

36. Promover ações de esclarecimento sobre consumos nocivos 

37. 
Apoiar iniciativas que visem a preservação ambiental e o 
desenvolvimento sustentável 

6.3 Contribuir para a educação para a prevenção de riscos 

38. Conduzir em Segurança 

39. N@vegar com Segurança na Internet 

 

A descrição de cada um dos projetos aqui elencados encontra-se no Caderno 

de Anexos, com o título “Fichas de projeto”. 

Na tabela 5 apresenta-se a relação entre cada um dos projetos e a respetiva 

faixa etária a que se destina. 

A tabela 6 apresenta um cronograma dos projetos e uma previsão dos custos 

associados. 
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Tabela 5 – Projetos/ faixa etária 

Projeto 
Faixa etária 

10 11 12 13 14 15 16 17 +18 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
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Tabela 6 – Projetos/ Prazo de implementação/ Custos 

Projeto 
Prazo 

2016 2017 2018 2019 2020 
1º S 2º S 1º S 2º S 1º S 2º S 1º S 2º S 1º S 2º S 

1 ADSCMM 

2 ADSCMM 

3  ADSCMM         

4   250.000€        

5 ADSCMM 

6 25.000€ 

7  50.000€ (10.000€/ano) 

8 ADSCMM 

9 10.000€ (2.000€/ano) 

10 5.000€ 

11  ADSCMM 

12 5.000€ (candidatura a fundos comunitários) 

13 ADSCMM 

14 5.000€ (1.000€/ano) 

15 5.000€ (1.000€/ano) 

16  ADSCMM 

17  250.000€ (50.000€/ano) 

18    10.000€ (5.000€/ano)     

19 ADSCMM 

20  2.500€ (500€/ano) 

21 1.000€ (200€/ano) 

22 A financiar por fundos comunitários 

23 50.000€ (10.000€/ano) 

24 ADSCMM 

25  ADSCMM 

26  ADSCMM 

27   5.000€ + ADSCMM + IPDJ 

28   10.000€        

29 2.000€ 

30  2.500€  

31 25.000€ 

32  10.000€ 

33   ADSCMM 

34 ADSCMM + SAÚDE + ESCOLA 

35  ADSCMM + SAÚDE 

36  ADSCMM + SAÚDE+ GNR 

37 50.00€ (10.000€/ano) 

38   8.000€ (2.000€/ano) 

39 ADSCMM 

 

Legenda: 

S - Semestre 

ADSCMM – A desenvolver pelos serviços da Câmara Municipal de Mafra 
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5 – E avaliar…   

A fim de se proceder ao acompanhamento e monitorização do grau de 

concretização do Plano Estratégico para a Juventude será necessário 

implementar um modelo de avaliação sistemático, implicando os diversos 

intervenientes. 

Assim, propõem-se as seguintes atividades: 

• Numa primeira fase, reuniões periódicas (periodicidade mensal) 

entre os responsáveis dos diversos serviços mais diretamente 

envolvidos no plano; 

• Definição de indicadores e de um plano de recolha de dados 

estatísticos; 

• Recolha de informação em relatórios e atas; 

• Elaboração de relatórios parciais de projetos e relatórios 

periódicos globalizantes. 

O plano de acompanhamento e monitorização deverá ser simples e exequível 

e centrar-se, essencialmente, na identificação de desvios e de oportunidades 

de melhoria contínua e sistemática. 
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7 - Legislação e informação final 

7.1 – Documentos nacionais 

• Atlas EPIS da Educação - CESNOVA 

• Constituição da República Portuguesa; 

• Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro - aprova o regime jurídico dos 

Conselhos Municipais de Juventude; 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 11/2013, de 5 de março; 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2013, de 31 de dezembro 

– Programa Nacional de Implementação de uma Garantia Jovem; 

• Portaria n.º 205/2013, de 9 de novembro – Programa de Ocupação dos 

Tempos Livres (longa duração ou curta duração); 

• Decreto-lei n.º 166/2014, de 6 de novembro – Regime Jurídico do 

Programa de Estágios para a Administração Local (PEPAL);  

• Portaria n.º 150/2014, de 30 de julho – Medida Emprego Jovem Ativo 

• Decreto-Lei nº 122/2015, de 30 de junho – Programa de Promoção das 

Artes e Ofícios; 

• Portaria n.º 149-A/2014, de 30/07 – Apoios à contratação 

(regulamento); 

• Portaria n.º 151/2014, de 30/07 – Investe Jovem; 

• Estado da Educação 2014, Conselho Nacional de Educação. 

 

7.2 - Documentos internacionais 
 

• Carta Europeia de Informação para os Jovens - Adotada em Bratislava 

(República Eslovaca) a 19 novembro de 2004 pela 15.ª Assembleia 

Geral da Agência Europeia de Informação e Aconselhamento para 

Jovens (ERYICA);  

• Council conclusions on reducing early school leaving and promoting 

success in school - Council conclusions (23 November 2015); 

• Estratégia Europeia para a Juventude; 

• Educação e Formação 2020; 
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• Uma Estratégia da UE para a Juventude - Investir e Mobilizar. Um 

método aberto de coordenação renovado para abordar os desafios e as 

oportunidades que se colocam à juventude (27-04-2009); 

• Recomendação do Conselho de Europa sobre políticas de redução do 

abandono escolar precoce (2011/C191/01). 

 

7.3 - Documentos internos 

• Projeto Educativo Municipal; 

• Plano de Atividades do Serviço de Educação; 

• Plano de Atividades do Serviço da Juventude; 

• Plano de Atividades do Serviço de Desporto; 

• Plano Estratégico do Turismo de Mafra; 

• PAR – Plano de Ação Regional de Lisboa 2014-2020. 

 

7.4 - Entidades nacionais relevantes na área da juventude  

• Conselho Nacional da Juventude; 

• Empresários para a Inclusão Social; 

• Instituto Português do Desporto e Juventude; 

• Agência Nacional Erasmus+ para a Educação e Formação; 

• Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação; 

• PASEC - Plataforma de Animadores Socioeducativos e Culturais; 

• DÍNAMO – Associação de Dinamização Sociocultural; 

• ANIMAR – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Rural; 

• CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social; 

• ECOS – Cooperativa de Educação, Cooperação e Desenvolvimento, 

CRL. 

 

7.5 - Entidades internacionais relevantes na área da 

juventude 

• Organização das Nações Unidas; 

• Organização Ibero-Americana da Juventude; 
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• Conselho da Europa; 

• União Europeia. 

 

7.6 – Plataformas/ recursos eletrónicos 

• www.salto-youth.net - rede de oito Centros de Recursos que trabalham 

em áreas prioritárias europeias no domínio da juventude; 

• www.otlas.eu 

• http://europa.eu/youth/splash_en 

• http://www.eurodesk.org/edesk/ 

• www.adam-europe.eu/  Portal de resultados e produtos dos projetos 

no âmbito do Programa Leonardo da Vinci (formação profissional). 



 

 

 

 

 

 

Plano Estratégico para a Juventude 

do Concelho de Mafra 

8 - Caderno de anexos 
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Anexo 1    

 

Fichas de projetos 
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Designação do projeto 

1 – Portal da Juventude de Mafra 

Pilar e objetivo  

P1 – Comunicar 

1.1 - Melhorar os meios de comunicação com os jovens 

1.2 - Disponibilizar informação adequada e de qualidade, relativamente a assuntos 
diversos 

Ações 

1. Criação do Portal da Juventude do Município de Mafra, seguido da promoção e 
divulgação do mesmo ao longo do tempo através de redes sociais, eventos vários e 
através dos parceiros 

2. Criação de uma secção no portal para registo eletrónico, que permita a disponibilizar 
um diretório de contactos de e-mails de jovens, para o envio de informações 

3. Elaboração de uma newsletter, a ser distribuída pelo diretório, para divulgar iniciativas 
com interesse para os jovens 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– Gabinete de Apoio à Presidência e Comunicação/ Gabinete de Sistemas de Informação 
de Modernização Administrativa 

– Jovens estagiários das áreas de informática/multimédia/publicidade 

– Escolas, agrupamentos de escolas e colégios do Município 

– Juntas/Uniões de Freguesia do Município 

– Associações do Município 

– Conselho Municipal da Juventude de Mafra 

Implementação 

Algumas das ações propostas já se encontram em desenvolvimento. 

Custo estimado 

A desenvolver pelos serviços da Câmara Municipal de Mafra 

Calendarização 

Início de 2016 
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Designação do projeto 

2 - Promover o diálogo com os jovens em diferentes contextos  

Pilar e objetivo  

P1 – Comunicar 

1.1 - Melhorar os meios de comunicação com os jovens 

1.2 - Disponibilizar informação adequada e de qualidade, relativamente aos mais 
variados assuntos 

Ações 

1. Realização de sessões de informação e/ ou esclarecimento com grupos de jovens 

2. Realização de reuniões de acordo com as faixas etárias e as temáticas dos assuntos 

3. Realização de fóruns sobre temáticas diversas 

4. Aplicação sistemática de questionários para recolha da opinião dos jovens sobre 
temáticas diversas  

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– Gabinete de Apoio à Presidência e Comunicação (CMM) 

– Técnicos da autarquia 

– Técnicos ou especialistas externos 

Implementação 

Todas as ações propostas visam a implementação de uma metodologia de comunicação 
com os jovens, designada por diálogo estruturado, recomendada por diversos organismos 
internacionais. 

Custo estimado 

A desenvolver pelos serviços da Câmara Municipal de Mafra 

Calendarização 

Início de 2016 
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Designação do projeto 

3 – Linha de atendimento telefónico 

Pilar e objetivo  

P1 – Comunicar 

1.1 - Melhorar os meios de comunicação com os jovens 

1.2 - Disponibilizar informação adequada e de qualidade, relativamente aos mais 
variados assuntos 

Ações 

1. Criação de uma linha de atendimento telefónico para esclarecimento e/ou 
encaminhamento dos jovens nas diversas questões 

2. Potenciação do correio eletrónico já existente (juventude@cm-mafra.pt) para 
esclarecimento e/ou encaminhamento dos jovens nas diversas questões 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– Gabinete de Apoio à Presidência e Comunicação (CMM) 

– Técnicos da autarquia com formação adequada  

– Instituto Português de Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ-I.P.) 

Implementação 

A implementação deste projeto implica a designação de um técnico/administrativo com 
formação adequada relativamente aos diferentes temas do interesse dos jovens e aos 
diferentes serviços existentes. A formação poderá ser ministrada em parceria com o IPDJ. 

Custo estimado 

A desenvolver pelos serviços da Câmara Municipal de Mafra 

Calendarização 

1.º Semestre de 2016 
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Designação do Projeto 

4 – Armazém M 

Pilares e Objetivos  

P1 – Comunicação 

 1.1 - Melhorar os meios de comunicação com os jovens 

 

Nota: Dada a sua natureza polivalente, este projeto enquadra-se em todos os pilares e 
contribuirá para o cumprimento de vários objetivos do plano. 

Ações 

1. Instalação do Armazém M (criação de um espaço destinado aos jovens onde sejam 
disponibilizados serviços, informações e atividades diversas). 

2. Elaboração de regulamento de utilização dos espaços 

3. Abertura de concurso para concessão de espaços (Bar) 

4. Disponibilização de um conjunto de serviços e informações, bem como de espaços de 
convívio e de ocupação de tempos livres 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– GIATUL (CMM) 

– Instituto Português de Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ-I.P.) 

– Centro de Saúde (Saúde Escolar) 

– Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS+) 

Implementação 

É necessário proceder ao estudo de viabilidade e ao planeamento de todas as ações 
inerentes à instalação de um espaço/ equipamento destinado aos jovens (espaço de 
convívio, serviços informativos e outros).  

Custo estimado 

250 000€ 

Calendarização 

1.º Semestre de 2017 
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Designação do projeto 

5 - Plano de Comunicação 

Pilares e objetivos 

P1 – Comunicar 

1.2 - Melhorar a comunicação entre os diversos parceiros (internos e externos) e 
entre estes e os jovens 

Ações 

1. Desenvolvimento dos conteúdos do Portal da Juventude em articulação com os 
parceiros 

2. Criação de grupos de trabalho internos e externos e realizar reuniões periódicas 
visando rentabilizar a promoção e a articulação de projetos destinados aos jovens do 
concelho  

3. Implementação de um espaço de promoção do diálogo estruturado (questionários 
temáticos, fóruns descentralizados geograficamente, entre outros) 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

Todos os parceiros internos e externos 

Implementação 

As ações a realizar devem contribuir para a sistematização do diálogo entre os diversos 
parceiros e os jovens, com o objetivo de melhorar a qualidade da oferta programática 
disponibilizada às várias faixas etárias dos jovens. 

Custo estimado 

A desenvolver pelos serviços da Câmara Municipal de Mafra 

Calendarização 

Início de 2016 
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Designação do projeto 

6 – “Todos somos diferentes” 

Pilares e objetivos 

P2 - Incluir 

 2.1 – Promover a inclusão de todos os jovens 

Ações 

1. Promoção de ações de sensibilização para a inclusão de jovens com deficiência e/ ou 
problemas ao nível físico, intelectual, social, económico, bem como para a inclusão de 
jovens estrangeiros, entre outras 

2. Promoção de transcrição de documentos para braile 

3. Promoção da tradução em língua gestual, quando necessário 

4. Promoção da utilização de escrita fácil 

5. Apoio a iniciativas de outras entidades que visem a inclusão. 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– Associação para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Mafra 
(APERCIM); 

– Escolas do Município (Educação Especial) 

– Mafra – Espaço de Saúde Mental e Ocupacional (MESMO) 

– Associação de Empresários para a Inclusão Social (EPIS) 

– Centro Digital de Inclusão (CDI) 

Implementação 

Tendo em consideração as recomendações de organismos nacionais e internacionais 
relativamente às problemáticas inerentes à inclusão, todos os projetos a executar deverão 
respeitar as ações acima delineadas. 

Custo estimado 

25 000€ 

Calendarização 

Início de 2016 
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Designação do projeto 

7 – Eliminação de barreiras físicas 

Pilares e objetivos 

P2 - Incluir 

 2.1 – Promover a inclusão de todos os jovens 

Ações 

1. Identificação de barreiras físicas em locais habitualmente frequentados por jovens 

2. Eliminação das barreiras identificadas 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

 

Implementação 

Projeto de continuidade 

Custo estimado 

50 000€ (10 000€/ ano) 

Calendarização 

2.º Semestre de 2016 
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Designação do projeto 

8 – Promover a implementação ou generalização do desporto adaptado 

Pilares e objetivos 

P2 - Incluir 

 2.1 – Promover a inclusão de todos os jovens 

Ações 

1. Realização de ações de formação para técnicos e professores, tendo em especial 
atenção os formadores de atividades de surfing 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

- Serviço de Desporto 

Implementação 

Esta ação é desenvolvida no âmbito do Plano de Atividades do Desporto para 2016 

Custo estimado 

A desenvolver pelos serviços da Câmara Municipal de Mafra 

Calendarização 

Início de 2016  
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Designação do projeto 

9 –“IN Arte ON Mafra” 

Pilares e objetivos 

2 - Incluir 

 2.1 – Promover a inclusão de todos os jovens 

Ações 

1. Realização de ações de formação dirigidas a técnicos e jovens que desenvolvam 
atividades com jovens com necessidades especiais, dotando-os de novas ferramentas 
que possibilitem levar a efeito atividades inclusivas e intergeracionais 

2. Organização de exposições, espetáculos e outras atividades que reflitam o tema da 
inclusão pela arte e valorizem/ divulguem as potencialidades dos jovens portadores de 
deficiência, impulsionando a sua autoestima e contribuindo para a mudança de 
atitudes estereotipadas relativamente aos mesmos 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra   

Agentes a envolver 

– Departamento de Desenvolvimento Socioeconómico  

– Associação para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Mafra 
(APERCIM) 

– Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho 

– Outras entidades locais e nacionais que desenvolvem projetos na inclusão pela Arte 

Implementação 

A incluir neste projeto o trabalho já desenvolvido pelo Atelier de Artes Plásticas e outros 
serviços que incluem os jovens portadores de deficiências. 

Custo estimado 

10 000€ (2 000€/ ano) 

Calendarização 

Início de 2016 
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Designação do projeto 

10 – Emprego e formação 

Pilares e objetivos 

P3 - Conhecer 

 3.1 – Contribuir para a redução do abandono escolar precoce 

Ações 

1. Apoio a iniciativas que visem a diversificação da oferta educativa e formativa em áreas 
com potencial emprego no espaço do Município e ligadas com os recursos que este 
apresenta 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra   

Agentes a envolver 

– Agrupamentos de Escolas 

– Escola Secundária José Saramago - Mafra (CQEP) 

– Colégios 

– Escola Profissional de Mafra (CQEP) 

– Escola Profissional de Ericeira 

– Conservatório de Mafra 

– Associação de Empresários para a Inclusão Social (EPIS) 

Implementação 

 

Custo estimado 

5 000€ (1 000€/ ano) 

Calendarização 

Início de 2016 
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Designação do projeto 

11 – Apoio ao estudo 

Pilares e objetivos 

P3 - Conhecer 

 3.1 – Contribuir para a redução do abandono escolar precoce  

Ações 

1. Potenciação de medidas de apoio ao estudo 

2. Criação de um serviço de apoio ao estudo, provisoriamente num espaço a designar 
e, posteriormente, no espaço do Armazém M 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– Escolas, agrupamentos de escolas e colégios 

– Professores aposentados voluntários ou jovens universitários 

– Outros a designar 

Implementação 

Numa fase inicial, deve ser estudada a viabilidade de utilizar espaços alternativos para a 
implementação da medida de apoio ao estudo, com recurso a voluntários, abrindo-se esta 
vertente no atual banco de voluntariado.  

Projeto já previsto no Plano de Atividades do CLDS+. 

Projeto a implementar no Armazém M. 

Custo estimado 

A desenvolver pelos serviços da Câmara Municipal de Mafra.  

Calendarização 

2.º Semestre de 2016 
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Designação do projeto 

12 – “O teu futuro escolhes agora”  

Pilares e objetivos 

P3 - Conhecer 

 3.2 – Fomentar a relação do trinómio “Escolas-Empresas-Instituições” 

Ações 

1. Criação de sinergias entre os jovens, as escolas e instituições, facilitando a sua 
inclusão no mercado de trabalho e fomentando as ideias empreendedoras. 

2. Continuação do Projeto “Conhece um testemunho e descobre uma profissão!”. Fórum 
destinado a jovens do 8.º ao 12.º ano 

3. Implementação do projeto “Um dia com …” para jovens a partir dos 13 anos 

4. Implementação do projeto “Uma semana com …” para jovens a partir dos 16 anos 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra   

Agentes a envolver 

– Serviço de Juventude 

– Escolas, agrupamentos de escolas e colégios 

– ACISM – Associação do Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra 

– Empresas do Município 

– Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP-I.P.) 

– Gabinete de Inserção Profissional (GIP) 

– Serviços de Psicologia das Escolas e Agrupamentos de Escolas 

Implementação 

Este projeto visa, igualmente, contribuir para a orientação escolar e profissional dos 
jovens, em complemento ao programa das Jornadas da Juventude e do evento Feira das 
Profissões, em articulação com o Projeto Educativo Municipal. 
 

Custo estimado 

5 000€ (1 000€/ ano). Candidatura a fundos comunitários. 

Calendarização 

Início de 2016 
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Designação do projeto 

13 - Programa Garantia Jovem 

Pilares e objetivos 

P3 - Conhecer 

 3.2 – Fomentar a relação do trinómio “Escola-Empresas-Instituições” 

Ações 

1. Continuidade da candidatura ao Programa de Estágios para a Administração Local 
(PEPAL), sempre que possível 

2. Implementação de outras medidas no âmbito do Programa Garantia Jovem, como por 
exemplo a medida Emprego Jovem Ativo 

3. Reforço da divulgação das medidas do programa Garantia Jovem junto dos jovens e 
dos empresários (reuniões, folhetos, etc.) 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra   

Agentes a envolver 

– Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP-I.P.) 

– Instituto Português de Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ-I.P.) 

– ACISM – Associação do Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra  

– Serviços de Psicologia e Orientação Escolar e Profissional das Escolas 

– Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional  

– Gabinete de Inserção Profissional  

– Divisão de Recursos Humanos 

Implementação 

No âmbito deste projeto deve, ainda, ser valorizado, em momentos oportunos, o trabalho 
desenvolvido pelos jovens no âmbito das ações propostas, de modo a reforçar a confiança 
entre os diversos parceiros e a dar visibilidade ao Programa Garantia Jovem.  

Custo estimado 

A desenvolver pelos serviços da Câmara Municipal de Mafra 

Calendarização 

Projeto de continuidade. Implementar as novas medidas ao longo de cada ano, de acordo 
com a respetiva calendarização. 
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Designação do projeto 

14 – Valorização do Ensino Profissional 

Pilares e objetivos 

P3 - Conhecer 

 3.2 – Fomentar a relação do trinómio “Escola-Empresas-Instituições” 

Ações 

1. Promover o reconhecimento público da importância do papel social das empresas e 
instituições com ofertas de estágio aos jovens dos cursos profissionais e vocacionais 
(ou outros) 

2. Apoiar iniciativas de outras entidades parceiras que visem o mesmo objetivo 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra Programa Erasmus+ 

Agentes a envolver 

– Agrupamentos de Escolas  

– Escola Técnica e Profissional de Mafra 

– Escola Profissional de Ericeira 

– Escola Secundária José Saramago -Mafra 

– ACISM – Associação do Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra 

Implementação 

Aproximar as escolas e as empresas do Município para a troca de informação entre estas, 
no intuito de dar a conhecer as medidas existentes e as necessidades do mercado, 
contribuindo para a orientação escolar e profissional. 

Custo estimado 

5 000€ (1 000€/ ano) 

Calendarização 

Início de 2016 
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Designação do projeto 

15 – Educação para o Empreendedorismo 

Pilares e objetivos 

P3 - Conhecer 

 3.3 – Contribuir para a redução da taxa de desemprego jovem 

Ações 

1. Inclusão de oficinas/ ateliês no programa Férias (Cri)Ativas sobre empreendedorismo 

2. Consolidação dos projetos de promoção do empreendedorismo no âmbito do programa 
das Jornadas da Juventude 

3. Sessões de esclarecimento junto dos Centros para a Qualificação e Ensino Profissional 
e Serviços de Psicologia e Orientação das escolas, agrupamentos de escolas e colégios 

4. Sessões de esclarecimento junto das empresas 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra   

Agentes a envolver 

– Divisão de Educação e Juventude 

– Gabinete de Inserção Profissional  

– Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo 

– Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS+) 

– Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP-I.P.) 

– ACISM – Associação do Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra  

– Serviços de Psicologia e Orientação das escolas 

– Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (ESJS-Mafra e ETPM) 

Implementação 

Pretende-se, igualmente, educar para o empreendedorismo e divulgar medidas de apoio 
ao empreendedorismo jovem. 

Custo estimado 

5 000€ (1 000€/ ano) 

Calendarização 

Início de 2016 
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Designação do projeto 

16 – Empreende no teu Concelho 

Pilares e objetivos 

P3 – Conhecer 

 3.3 – Contribuir para a redução da taxa de desemprego jovem 

Ações 

1. Introdução de um programa de benefícios no Ninho de empresas/Incubadora de 
Negócios do Concelho de Mafra – polos da Ericeira e Mafra para jovens 
empreendedores (Ex: descontos nas mensalidades, isenção de pagamento durante um 
certo período, ou outros) 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– Ninho de empresas/ Incubadora de Negócios do Concelho de Mafra – polos da 
Ericeira e Mafra 

– ACISM – Associação do Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra 

Implementação 

Pretende-se, igualmente, facilitar o acesso dos jovens a estruturas do Município de apoio 
ao empreendedorismo, à criatividade e inovação. 

Custo estimado 

A desenvolver pelos serviços da Câmara Municipal de Mafra 

Calendarização 

2.º Semestre de 2016 
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Designação do projeto 

17 - Bolsas de Estudo e Prémios de Mérito 

Pilares e objetivos 

P3 – Conhecer 

 3.3 – Contribuir para a redução da taxa de desemprego jovem 

 3.4 – Estimular a criatividade e a inovação 

Ações 

1. Criação de projeto para atribuição de bolsas de estudo no domínio do ensino superior 

2. Implementação do projeto de atribuição de “Prémios de Mérito” 

3. Continuação do projeto de atribuição de bolsas de estudo no domínio da música 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

 

Implementação 
Na implementação do projeto “Prémios de Mérito”, deverão ser consideradas diferentes 
áreas. 

Custo estimado 

250 000€ (50 000€/ ano) 

Calendarização 

Início de 2016 
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Designação do projeto 

18 – “Memórias à Solta” 

Pilares e objetivos 

P3 - Conhecer 

 3.3 – Contribuir para a redução da taxa de desemprego jovem 

 4.3 – Incentivar a realização de atividades de solidariedade intergeracional 

Ações 

1. Recolha de histórias, lendas, costumes e tradições, junto dos idosos, visando 
perpetuar a memória coletiva e os valores inerentes à solidariedade intergeracional, 
como palco de aprendizagem para vida. 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– Divisão de Recursos Humanos 
– Serviço de Cultura – Antropologia 
– Serviço de Juventude  
– Gabinete de Inserção Profissional 
– Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP-I.P.) 
– Direção Geral de Educação 
– Direção Geral do Património Cultural 

Implementação 

Este projeto deverá ser implementado como exemplo para outros a desenvolver no âmbito 
da medida “Emprego Jovem Ativo” do Programa Garantia Jovem. 

Custo estimado 

10 000€ (2 000€/ ano) 

Calendarização 

2.º Semestre de 2016 
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Designação do projeto 

19 – “Banco de Ideias da Juventude” 

Pilares e objetivos 

P3 – Conhecer 

 3.4 – Estimular a criatividade e a inovação 

Ações 

1. Reforço da divulgação do projeto “Banco das Ideias da Juventude”, bem como dos 
respetivos objetivos 

2. Divulgação das ideias propostas e desenvolvidas/ integradas no âmbito das atividades 
do Município 

3. Envolvimento dos jovens na análise e discussão dos projetos propostos e na fase 
implementação dos mesmos  

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra   

Agentes a envolver 

– Divisão de Educação e Juventude 

– Escolas, agrupamentos de escolas e colégios 

– Outros a designar 

Implementação 

É, também, objetivo deste projeto, aumentar a participação dos jovens e promover uma 
saudável competitividade com base na inovação e na criatividade. 

Custo estimado 

A desenvolver pelos serviços da Câmara Municipal de Mafra 

Calendarização 

Início de 2016 
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Designação do projeto 

20 – “Inova no teu Concelho” 

Pilares e objetivos 

P3 - Conhecer 

 3.4 – Estimular a criatividade e a inovação 

Ações 

1. Implementação de medidas e ações para promover a transferência de conhecimento 
entre as instituições do ensino superior e o mercado de trabalho do Município através 
dos jovens 

2. Promoção de contactos entre os jovens, as instituições do ensino superior e as 
empresas com o intuito de fomentar a transferência de conhecimento 

3. Implementação de medidas de incentivo à realização de estudos, teses ou projetos 
académicos com interesse prático para o Município ou as empresas locais (ex. 
transportes, impressão de documentos, publicações, ou outras) 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– Entidades e empresas locais 

– Instituições do ensino superior 

– Escolas, agrupamentos de escolas e colégios 

Implementação 

Na implementação deste projeto, ter-se-á como objetivo promover o Concelho nas redes 
de conhecimento. 

Custo estimado 

12 500€ (2 500€/ ano)  

Calendarização 

2.º Semestre de 2016 
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Designação do projeto 

21 – “Juventude ON Artes & Ofícios” 

Pilares e objetivos 

P3 - Conhecer 

 3.4 – Estimular a criatividade e a inovação 

Ações 

1. Divulgação, junto dos jovens, das artes e ofícios tradicionais, enquanto: 

– Manifestação de bens culturais imateriais 

– Valorização do património cultural concelhio, de forma a assegurar a continuidade 
das artes e ofícios em vias de extinção 

– Motor de desenvolvimento da criatividade e inovação 

– Potenciais áreas de formação e emprego 

2. Divulgação do Programa de Promoção das Artes e Ofícios do IEFP, junto de artesãos e 
empresas 

3. Organização de exposições dos trabalhos artísticos realizados pelos alunos ao longo 
do ano letivo em instalações municipais 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra   

Agentes a envolver 

– Divisão de Educação e Juventude 

– Divisão de Turismo, Cultura e Desporto 

– ACISM – Associação do Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra  

– Empresas do Município 

– Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP-I.P.) 

Implementação 

Este projeto poderá ser desenvolvido em articulação com o projeto n.º 18 – “Memórias à 
Solta” e com o Plano Estratégico para o Turismo, em particular, com o Projeto de Criação 
do Centro de Artes e Ofícios 

Custo estimado 

1 000€ (200€/ ano) 

Calendarização 

Início de 2016 
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Designação do projeto 

22 - Mobilidade 

Pilar e objetivo  

P3 - Conhecer 

 3.5 – Incentivar a mobilidade como um fator potencial de revitalização territorial, 
social e económico 

Ações 

1. Apresentação de candidaturas para o desenvolvimento de projetos no âmbito do 
Programa Erasmus + para as áreas da educação, da juventude e do desporto 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– A designar de acordo com o(s) projeto(s) 

Implementação 

 

Custo estimado 

Candidatar a fundos comunitários 

Calendarização 

Início de 2016 
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Designação do projeto 

23 – Associativismo Juvenil 

Pilares e objetivos 

P4 - Participar 

 4.1 - Fomentar a cidadania e a participação cívica 

 4.2 - Promover o voluntariado e associativismo 

Ações 

1. Realização de conferências/ fóruns sobre temas relacionados com o associativismo 
jovem: como criar e registar uma associação juvenil/ grupo informal de jovens, como 
elaborar um plano de atividades, um projeto e outros documentos essenciais 

2. Organização de ações de formação para dirigentes associativos juvenis 

3. Articulação de outras ações com o Gabinete de Apoio Institucional 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra   

Agentes a envolver 

– Serviço de Juventude  

– Gabinete de Apoio Institucional 

– Instituto Português de Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ-I.P.) 

– Associações juvenis 

Implementação 

 

Custo estimado 

50 000€ (10 000€/ano) 

Calendarização 

Início de 2016 
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Designação do projeto 

24 – “Faz-te Ouvir” 

Pilares e objetivos 

P4 - Participar 

 4.1 - Fomentar a cidadania ativa e a participação cívica 

 4.2 – Promover o voluntariado e o associativismo 

Ações 

1. Realização de ações de promoção do CMJM que incluem: 

• Abertura de concurso para criação de um logótipo para o Conselho Municipal de 
Juventude 

• Realização de reuniões ordinárias descentralizadas (2 por ano) 

2. Apoio à realização de outras ações, com vista a criar uma maior proximidade com os 
jovens  

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– Juntas/ Uniões de Freguesia 

– Associações e coletividades 

– Escolas, agrupamentos de escolas e colégios 

Implementação 

 

Custo estimado 

A desenvolver pelos serviços da Câmara Municipal de Mafra 

Calendarização 

Início de 2016 
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Designação do projeto 

25 - Educação para os Valores 

Pilares e objetivos 

P4 - Participar 

 4.1 - Fomentar a cidadania ativa e a participação cívica 

Ações 

1. Promoção de iniciativas de educação para os valores universais e democráticos em 
diversas áreas temáticas, tais como o desporto, a cultura, o emprego, entre outras. 

Promotor  

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– Universidade dos Valores 
– Outros 

Implementação 

 

Custo estimado 

A desenvolver pelos serviços da Câmara Municipal de Mafra 

Calendarização 

2.º Semestre de 2016 
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Designação do projeto 

26 – Banco de Voluntariado Jovem 

Pilares e objetivos 

P4 – Participar 

 4.2 - Promover o voluntariado e o associativismo 

Nota: Este projeto, dada a sua natureza polivalente, enquadra-se em todos os pilares e 
deverá contribuir para o cumprimento de vários objetivos deste plano. 

Ações 

1. Criação e dinamização de um banco de voluntariado para jovens, organizado por áreas 
temáticas de interesse, como a solidariedade, o desporto, a cultura, entre outros 

2. Envolvimento das entidades locais (instituições e empresas) na concretização deste 
projeto 

3. Certificação das ações de voluntariado 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– Associações Juvenis 

– Associações/ Coletividades do Município 

– Juntas/ Uniões de Freguesia 

– Instituições de Solidariedade Social 

– ACISM – Associação do Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra 

Implementação 

A implementação deste projeto deverá ter em atenção o seguinte: 
1. Envolver os jovens no projeto “Era uma vez um Palácio…”, inserido no Plano Estratégico 
de Turismo de Mafra 
2. Articular com o Projeto “Jovens Embaixadores de Mafra” 
 

Custo estimado 

A desenvolver pelos serviços da Câmara Municipal de Mafra 

Calendarização 

2.º Semestre de 2016 
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Designação do Projeto 

27 - Cartão Jovem Municipal 

Pilares e Objetivos 

P5 – Desfrutar 

 5.1 - Promover o acesso à cultura e ao turismo 

 5.2 - Promover a prática desportiva e o acesso a atividades de lazer 

Ações 

1. Implementação do Cartão Jovem Municipal, que facilitará o acesso a bens de consumo, 
serviços, entre outros, com descontos e/ou facilidades de acesso à oferta cultural, 
desportiva e turística 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– Instituto Português de Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ-I.P.) 

– Associações Juvenis 

– Associações/ Coletividades do Município 

– Juntas/ Uniões de Freguesia 

– ACISM – Associação do Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Mafra 

– Empresas do Município 

– Escolas do Município 

Implementação 

A implementação deste projeto implica o estabelecimento de um protocolo com o IPDJ/ 
Movijovem 

Custo estimado 

5 000€ + a desenvolver pelos serviços da Câmara Municipal de Mafra + Instituto 
Português de Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ-I.P.) 

Calendarização 

1.º Semestre de 2017 
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Designação do projeto 

28 - Pousada da Juventude no Concelho de Mafra 

Pilares e objetivos 

P5 - Desfrutar 

 5.1 - Promover o acesso à cultura e ao turismo  

Ações 

1. Elaboração de um estudo de viabilidade para a instalação de uma Pousada da 
Juventude no Concelho de Mafra 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– Instituto Português de Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ-I.P.) 

– Movijovem 

Implementação 

 

Custo estimado 

10 000€ 

Calendarização 

2.º Semestre de 2017 
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Designação do Projeto 

29 – Desporto para todos 

Pilares e Objetivos 

P5 - Desfrutar 

 5.2 - Promover a prática desportiva e o acesso a atividades de lazer 

Ações 

1. Continuação do apoio e colaboração às entidades que desenvolvem iniciativas na área 
do desporto (Clubes Desportivos, Escolas, etc.) 

2. Canalização de informação relativa à prática desportiva para jovens de diferentes 
faixas etárias 

3. Assinalar a “Semana Europeia do Desporto” 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra   

Agentes a envolver 

– Serviço de Desporto 

– Instituto Português de Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ-I.P.) 

– Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência 

– Associações e grupos desportivos, entre outros 

Implementação 

A implementação deste projeto deve ser articulada com o Plano de Atividades do Desporto. 

Custo estimado 

2 000€  

Observações 

Início de 2016 
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Designação do projeto 

30. - Mar Jovem 

Pilar e objetivo  

P5 - Desfrutar 

 5.2 - Promover a prática desportiva e o acesso a atividades de lazer 

Ações 

1. Desenvolvimento do projeto previsto no Plano de Atividades da Juventude para 2016, 
o qual tem por objetivo promover a valorização da maritimidade, através da realização 
de um evento, que contemplará, entre outras atividades, workshops de pesca juvenil, 
de pesca submarina e de arqueologia subaquática, além de palestras e exposições 
relacionadas com a temática do Oceano e todas as potencialidades a nível de 
património natural, cultural e desportivo, incluindo a formação e o emprego 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

 

Implementação 

 

Custo estimado 

2 500€ 

Calendarização 

2.º Semestre de 2016 
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Designação do projeto 

31. - Ciclo de concertos de música 

Pilar e objetivo  

5- Desfrutar 

5.3 - Dinamizar iniciativas de promoção da atratividade do Concelho para a população 
jovem 

Ações 

1. Realização de um ciclo de concertos de música Jazz 

2. Realização de um Festival de Rock no verão 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

 

Implementação 

 

Custo estimado 

25 000€ 

Calendarização 

Início de 2016 
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Designação do projeto 

32 - Jovem Embaixador de Mafra 

Pilares e objetivos 

5- Desfrutar 

5.3 - Dinamizar iniciativas de promoção da atratividade do Concelho para a população 
jovem  

Ações 

1) Implementar o projeto “Jovem Embaixador de Mafra”, em duas vertentes: 

a) Jovens que se deslocam para o estrangeiro para estudar ou trabalhar 

b) Jovens residentes no Concelho para receção dos turistas a locais/ equipamentos 
culturais a designar (ex. Jardim do Cerco, Palácio Nacional de Mafra e Tapada 
Nacional de Mafra, entre outros) 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– Tapada Nacional de Mafra 

– Palácio Nacional de Mafra 

– Outras entidades e empresas 

Implementação 

No que concerne à ação proposta na alínea b), a mesma será contemplada dentro do 
projeto da Geração ON. 

Custo estimado 

10 000€ 

Observações 

2.º Semestre de 2016 
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Designação do projeto 

33 - “Cuida-te” 

Pilar e objetivo  

P6 - Viver 

 6.1 - Promover a saúde e estilos de vida saudáveis 

Ações 

1. Criação de um gabinete de saúde juvenil no Armazém M para a realização de consultas 
de planeamento familiar, sexualidade, aconselhamento, entre outros 

2. Promoção de ações (de sensibilização, debates, etc.) relativas à saúde mental 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– Centro de Saúde de Mafra 

– Instituto Português de Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ-I.P.) 

– Mafra – Espaço de Saúde Mental e Ocupacional (MESMO) 

Implementação 

A implementação deste projeto visa, igualmente, contribuir para a melhoria do acesso dos 
jovens a cuidados de saúde. 

Custo estimado 

A desenvolver pelos serviços da Câmara Municipal de Mafra 

Calendarização 

Início de 2017 
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Designação do projeto 

34 – Programa Municipal de Combate à Obesidade 

Pilar e objetivo  

P6 – Viver 

6.1 - Promover a saúde e estilos de vida saudáveis 

Ações 

1. Desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Atividades do Desporto do 
Desporto para 2016 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra   

Agentes a envolver 

– Serviço de Desporto 

– Centro de Saúde de Mafra 

– Escolas (Projetos de Educação para a Saúde) 

Implementação 

Programa previsto no Plano de Atividades do Desporto para 2016, visando contribuir para 
a redução do número de jovens com excesso de peso. 

Custo estimado 

A desenvolver pelos serviços da Câmara Municipal de Mafra + Saúde + Escola 

Observações 

Início de 2016 
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Designação do projeto 

35 - Sistematizar ações de esclarecimento sobre sexualidade 

Pilar e objetivo  

P6 - Viver 

 6.1 – Promover a saúde e estilos de vida saudáveis 

Ações 

1. Realização de ações de esclarecimento sobre a sexualidade nas escolas para todos os 
alunos do 9.º ano 

2. Outras ações a desenvolver  

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– Instituto Português de Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ-I.P.) 

– Centro de Saúde de Mafra 

– Escolas (Promoção de Educação para a Saúde - PES) 

Implementação 

Esclarecer os jovens sobre a sexualidade, planeamento familiar, entre outros temas 
fundamentais. 

Custo estimado 

A desenvolver pelos serviços da Câmara Municipal de Mafra + Saúde 

Calendarização 

2.º Semestre de 2016 
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Designação do projeto 

36 - Promover ações de esclarecimento sobre consumos nocivos 

Pilar e objetivo  

P6 - Viver 

 6.1 – Promover a saúde e estilos de vida saudáveis 

Ações 

1. Realização de ações de sensibilização para jovens dos 12 aos 14 anos, sobre os 
perigos, impactos e consequências do consumo de substâncias nocivas  

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– Guarda Nacional Republicana 

– Escolas do 3.º ciclo do ensino básico do Município 

– Outras entidades 

Implementação 

 

Custo estimado 

A desenvolver pelos serviços da Câmara Municipal de Mafra + Saúde + GNR 

Calendarização 

2.º Semestre de 2016 
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Designação do projeto 

37 - Apoiar iniciativas que visem a preservação ambiental e o desenvolvimento 
sustentável 

Pilar e objetivo  

P6 - Viver 

 6.2 - Dinamização de atividades de educação e sensibilização ambiental/ 
desenvolvimento sustentável 

Ações 

1. Apoiar as iniciativas das escolas no âmbito do projeto ECO ESCOLAS (projeto de 
continuidade) 

2. Realização de ações de sensibilização para a educação ambiental (projeto de 
continuidade) 

3. Realização de atividades direcionadas para o tema do desenvolvimento sustentável, 
envolvendo os contributos dos jovens, em locais como as Praias, a Tapada Nacional 
de Mafra e o Jardim do Cerco, ou outros espaços naturais.  

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– Tapada Nacional de Mafra 
– Outras 

Implementação 

 

Custo estimado 

50 000€ (10 000€/ ano) 

Calendarização 

Início de 2016 
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Designação do projeto 

38 – Conduzir em Segurança 

Pilar e objetivo de intervenção 

P6 - Viver 

 6.3 – Contribuir para a educação para a prevenção de riscos 

Ações 

1. Dinamização da ação “Segurança pedonal – aprender a deslocar-se a pé numa ótica 
de desenvolvimento sustentável”, jovens dos 10 aos 12 anos 

2. Dinamização da ação “Aprender a utilizar a bicicleta em circuito urbano: respeito pelo 
outro e pelo meio ambiente”, jovens dos 13 aos 15 anos 

3. Dinamização “O que deves saber antes de tirar a cartão de condução”, jovens dos 16 
aos 18 anos 

4. Outras ações a designar numa perspetiva intergeracional de transmissão e aquisição 
de conhecimento  

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– Guarda Nacional Republicana 

– Proteção Civil Municipal, Polícia Municipal e Setor de Trânsito 

– Escolas do ensino básico do Município 

– Escola Secundária José Saramago-Mafra 

Implementação 

Tendo em conta a sua natureza e dimensão, o projeto deverá ser implementado por fases.  
Deverá ser estudada a possibilidade de estabelecer um protocolo com o ACP – Automóvel 
Clube de Portugal 

Custo estimado 

8 000€ (2 000€/ ano)  

Calendarização 

Início de 2017 
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Designação do projeto 

39 – N@vegar com Segurança na Internet 

Pilar e objetivo de intervenção 

P6 - Viver 

 6.3 – Contribuir para a educação para a prevenção de riscos 

Ações 

1. Dinamização de atividades de sensibilização para a prevenção dos perigos na 
navegação na internet 

2. Realização de conferências e debates sobre o tema da segurança no ciberespaço 

3. Promoção e apoio a outras ações 

Promotor Apoio 

Câmara Municipal de Mafra  

Agentes a envolver 

– Escolas do ensino básico do Município 

– Colégio de Santo André e Miramar 

– Escola Secundária José Saramago-Mafra 

– Escolas Profissionais do Concelho 

– Direção Geral de Educação 

Implementação 

Todas as ações a desenvolver será em complemento às atividades já desenvolvidas nas 
escolas 

Custo estimado 

A desenvolver pelos serviços da Câmara Municipal de Mafra 

Calendarização 

Início de 2016 
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Anexo 2    

 

Resultados dos questionários aos 

jovens do Concelho de Mafra 
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Os questionários foram aplicados, de forma online, entre 10/12/2015 e 

15/01/2016 e obtiveram-se 1467 registos. 

I – Caracterização social 

1. – Sexo 

 

 

2. – Idade 

 

 

 

47%

53%

Género dos inquiridos

Masculino Feminino

33,57

16,31

20,80

15,01

4,49
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3. – Qual a tua freguesia de residência? 

 

 

 

4. – Qual a tua condição perante o trabalho? 

Os inquiridos que responderam ser “estudante” passaram para a pergunta 8 

 

 

  

2,4
1,2

6,7
2,6

7,9
13,6

7,7
3,5

25,2
9,7

19,5

0,0 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0

Azueira e Sobral da Abelheira

Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário

Malveira e São Miguel de Alcainça

Carvoeira

Encarnação

Ericeira

Santo Isidoro

Igreja Nova e Cheleiros

Mafra

Milharado

Venda do Pinheiro e Santo Estevão das Galés

Percentagem (%)

Freguesia

91,61

0,71

0,95

2,96

2,13

1,65

0 19 38 57 76 95

Estudante

A frequentar um estágio profissional

À procura do primeiro emprego

Exerço profissão

Trabalhador estudante

Desempregado

Percentagem (%)

Condição Perante o Trabalho
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5. – Qual é a tua profissão? 

Devido ao facto de a pergunta ser de resposta livre, obteve-se uma grande 

dispersão de respostas. 

 

6. – Qual é a tua situação na profissão? 

 

 

7. - Qual é o teu grau de escolaridade completo? 

 

 

 

13%

59%

28%

Qual a situação na profissão

Trabalhador por conta própria

Trabalhador por conta de outrem

Sem resposta

4

1

15

14

15

3

30

7

6

4

0 7 14 21 28 35

1.º ciclo do ensino básico (4.º ano de escolaridade)

2.º ciclo do ensino básico (6.º ano de escolaridade)

3.º ciclo do ensino básico (9.º ano de escolaridade)

Ensino secundário (12.º ano de escolaridade) da via
de ensino

Ensino secundário (12.º ano de escolaridade) da via
profissionalizante

Curso de estudos superiores especializados

1.º ciclo do ensino superior (Licenciatura)

2.º ciclo do ensino superior (Mestrado)

Doutoramento

Sem resposta

Percentagem (%)

Grau de escolaridade completo (Trabalhadores)
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8. - Que ano de escolaridade frequentas? 

 

 

9. - Pertences a alguma associação ou clube? 

Os inquiridos que responderam “não” passaram para a pergunta 12. 

 

9.1 – Qual? 

De entre os inquiridos, 35% pertencem a uma associação ou clube. As 

associações a que pertencem são de natureza local (68%), nacional (21%) 

ou internacional (11%). 
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10. - A que tipo de associação(ões) pertences? 

Quanto ao tipo de associação a que pertencem, dos inquiridos que 

responderam a esta questão, 31% pertencem a grupos informais de jovens, 

25% a associações juvenis e 44% a outro tipo de associações. 

 

10.1 - Quais 

Devido ao facto de a pergunta ser de resposta livre, obteve-se uma grande 

dispersão de respostas, não permitindo agrupá-las. 

 

11. - Qual a natureza da(s) associação(ões) a que pertences? (Assinala 

uma opção por cada uma das associações a que pertences) 

Natureza da associação a que 
pertencem 

Percentagem 

(%) 

Desportiva 37 

Religiosa 16 

Escu(o)tista 13 

Cultural 10 

Recreativa 7 

Comunitária 6 

Direitos humanos 3 

Estudantil 2,5 

Ambiental 2,3 

Política 2 

Sindical 0,6 

Outro 2 
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12. - Se não pertences a nenhuma associação, identifica a principal 

razão que fundamenta a tua opção 

 

 

13. - Indica qual é a composição do teu agregado familiar (pessoas 

com quem vives) 

 

 

13.2. - Em outros, quem? 

Foram obtidas respostas muito variadas, na grande maioria são: familiares 

diretos ou 2.º grau, bem como padrasto e/ ou madrasta. 

20,8
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6. Outro

7. Sem resposta

Percentagem (%)

Razão para não pertencer a nenhuma associação
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14. e 15. - Profissão do pai e da mãe 

Devido ao facto de a pergunta ser de resposta livre, obteve-se uma grande 

dispersão de respostas, não permitindo agrupá-las. 

 

16. - Qual a situação na profissão dos teus pais? 

 

17. Qual o nível de escolaridade dos teus pais? 
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II – Caracterização dos hábitos de lazer 

18. - Indica com que frequência fazes algumas das seguintes 

atividades 

Na tabela seguinte estão indicadas as atividades de ocupação dos tempos 

livres dos jovens, por ordem de frequência: 

 

Atividade Muita 
frequência 

(%) 

Regularmente 

 

(%) 

Ocasionalmente 

 

(%) 

Nunca 

 

(%) 

5. Navegar na internet 67.02 26.00 6.15 0.83 

16. Ouvir música 71.39 21.28 6.15 1.18 

3. Estar com os amigos noutros 
locais 

32.27 41.13 24.00 2.60 

1. Ver televisão 29.20 38.06 28.61 4.14 

7. Estudar 16.19 47.52 29.31 6.97 

18. Ir a centros comerciais 17.14 42.43 36.29 4.14 

4. Jogar computador ou consola 23.29 21.04 33.57 22.10 

15. Ir a festas 10.76 31.68 48.70 8.87 

2. Estar com os amigos em casa 9.81 30.50 50.12 9.57 

11. Ir ao cinema 5.91 30.97 55.56 7.57 

6. Ler livros sem ser de estudo 13.71 22.46 41.73 22.10 

20. Assistir a eventos 
desportivos 

15.84 19.86 38.65 25.65 

12. Ler jornais ou revistas 8.27 26.24 43.38 22.10 

19. Praticar música (cantar, 
tocar) 

18.79 14.07 21.99 45.15 

17. Ir a bares e/ou discotecas 6.26 18.20 39.72 35.82 

14. Ir a concertos ao vivo 4.85 16.67 53.07 25.41 

13. Praticar artes plásticas 8.27 11.58 29.08 51.06 

21. Outros 10.64 6.38 3.78 79.20 

10. Ir à biblioteca 2.72 9.34 45.98 41.96 

9. Ir ao museu 1.30 4.49 48.23% 45.98 

8. Ir ao teatro 1.42 3.78 39.72% 55.08 

 

18.1 - Quais? 

Devido ao facto de a pergunta ser de resposta livre, obteve-se uma grande 

dispersão de respostas, não permitindo agrupá-las. 

 



 Plano Estratégico para a Juventude do Concelho de Mafra 

9 
 

19. - Se fazes algumas das seguintes atividades, assinala onde: 

Atividade No concelho 
(%) 

Fora do 
concelho 

(%) 

Em ambos 

(%) 

Sem resposta 
(%) 

1. Ir a concertos 5,4 38,3 26,5 29,9 

2. Ir ao teatro 3,2 32,9 11,0 53,0 

3. Ir ao cinema 3,9 69,7 8,5 17,9 

4. Ir a museus 1,2 42,7 11,0 45,2 

5. Ir a bibliotecas 34,2 10,8 10,6 44,4 

6. Ir a discotecas/ 
bares 

16,8 18,1 23,6 41,5 

7. Outros 2,4 2,6 2,1 92,9 

 

 

20. - Praticas alguma atividade desportiva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53%

47%

Prática de atividade desportiva

Sim Não
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21. - Indica a atividade desportiva que praticas e onde: 

Atividade 
Instalações Local 

Escola Clube/ 
Associação 

Ginásio Instalações 
municipais 

Sem 
resposta 

No 
Concelho 

Fora do 
Concelho 

Sem 
resposta 

Futebol  18,6 17,2 0,2 1,3 62,3 27,1 2,5 70,5 

Basquetebol 2,8 3,6 0,5 0,5 74,7 15,2 0,2 84,6 

Natação 2,9 2,9 0,9 17,5 75,8 17,0 2,0 81,0 

Atletismo 14,3 1,3 0,7 1,1 83,0 10,7 0,2 89,0 

Desportos 
náuticos 

0,9 1,8 0,7 0,7 96,0 3,6 0,7 96,0 

Dança 7,6 5,8 2 2,0 83 9,4 2,0 88,6 

Ginástica 13,2 2,5 1,8 3,1 79,4 11,2 1,1 87,7 

Aeróbica, 
fitness, step 

1,8 3,6 7,8 1,1 85,7 9,2 1,6 89,3 

Ciclismo, BTT 1,1 3,6 0,7 1,6 93,1 10,1 2,0 87,9 

Artes 
marciais 

0,7 5,8 2,5 1,3 89,7 8,0 2,0 90,0 

Equitação 0,5 2 0,2 0 97,3 2,2 1,1 96,6 

Padel, 
badminton, 
ténis 

12,8 2,2 0,5 0,9 83,7 9,0 1,0 89,0 

Skate 1,1 0,7 0,5 3,6 94,2 6,0 1,1 92,8 

Outros 4,5 6,3 2,2 1,8 85 7,6 3,1 89,3 

 

22. - Indica os locais do Concelho onde habitualmente assistes a 

espetáculos: 
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8. Outros
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7. Casa da Música Francisco Alves Gato
(Complexo Cultural Quinta da Raposa)

Percentagem (%)

Locais onde assistem a espetáculos
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23. - Se não tens por hábito assistir a eventos nos espaços do 

Concelho, indica a(s) razão(ões) que fundamentam essa opção 

 

 

24. - Como classificas o teu grau de satisfação quanto à oferta de 

atividades organizadas pela Câmara Municipal? 
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25. - Indica o teu grau de familiaridade relativamente aos seguintes 

equipamentos municipais: 

Equipamentos Municipais Conheces mas 
nunca lá foste 

(%) 

Conheces e 
já lá foste 

(%) 

Nunca 
ouviste falar 

(%) 
Auditório Municipal Beatriz Costa 
(Mafra) 23 66 10 

Bibliotecas Municipais (Mafra, Ericeira, 
Malveira, Venda do Pinheiro, 
Encarnação, Cheleiros e Vila Franca do 
Rosário) 

20 74 6 

Parque Desportivo Municipal de Mafra 
8 88 4 

Parque de Santa Marta – Ericeira 11 73 16 
Pavilhão Desportivo Municipal da 
Malveira 34 37 29 

Piscinas Municipais da Venda do 
Pinheiro 34 36 31 

Piscinas Municipais da Ericeira 47 38 14 
Piscinas Municipais da Azueira 30 10 60 
Piscinas Municipais da Encarnação 

35 16 48 

Casa de Cultura D. Pedro V (Mafra) 
29 13 58 

Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva 
(Ericeira) 25 25 50 

Casa de Cultura da Malveira 26 24 50 

 

26. - Costumas ter acesso a informação acerca dos eventos culturais 

realizados no Concelho? 

 

 

5%

73%

21%

Acesso à informação acerca dos eventos 
culturais no Concelho

Todos Alguns Nenhuns
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27. - Como tomas conhecimento da informação sobre as atividades 

que se realizam no Concelho? 

 

 

27.1 – “Outros”, quais? 

Das 55 respostas obtidas à questão “outros”, 10 foram consideradas inválidas 

e a maioria das respostas, que foram agrupadas, revelaram que a “escola”, 

a rede social “facebook e instagram”, a “família/ familiares” e a “mãe” são 

formas como também tomam conhecimento das atividades que se realizam. 
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28. - Quais os teus meios de comunicação preferidos para receberes 

informação sobre as atividades realizadas no Concelho? 

 

 

 

29. - Tens disponibilidade para participares na organização de futuras 

atividades promovidas pela tua Câmara Municipal?  

 

 

 

 

11%

12%

45%

14%

11%

6%

Meios de comunicação preferidos para 
receber informação sobre atividades no 

Concelho

Jornais Internet - site da Câmara
Municipal de Mafra

Internet – facebook Internet – e-mail

4

9

44

15
13 14

0

10

20

30

40

50

Total Muita Alguma Pouca Muito Pouca Nenhuma

P
e
rc

e
n

ta
g

e
m

 (
%

)

Disponibilidade para participar na organização de 
futuras atividades promovidas pela Câmara 

Municipal



 Plano Estratégico para a Juventude do Concelho de Mafra 

15 
 

30. - Se tens, pelo menos, alguma disponibilidade, indica em que 

áreas: 

 

 

 

31. - Indica que tipo de projetos gostarias que a Câmara Municipal 

desenvolvesse: 
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31.1 - Que tipo de eventos? 

Dentro da questão “organização de eventos” foram apresentados sugestões 

para uma grande diversidade de eventos, não sendo possível identificar uma 

tendência para determinado tipo. 

 

31.2 - Sugere temas do teu interesse 

Dentro da questão “ações de formação” foram apresentadas sugestões para 

uma grande variedade de temas, não sendo possível identificar uma 

tendência para um predominante. 

 

32. - Num espaço de informação/ convívio para jovens, indica que tipo 

de informação gostarias que fosse disponibilizado? 
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33. - Num espaço de informação/ convívio para jovens, indica que tipo 

de materiais/ equipamento gostarias de ter disponível? 

 
 

34. - Num espaço de informação/ convívio para jovens, indica que tipo 

de atividades gostarias que aí se realizassem? 
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38%

19%

16%

22%

5%

Tipo de atividades que gostariam de ter 
num espaço de informação/convívio

Espetáculos de Música Teatro
Apoio ao Estudo Debates/ reuniões entre jovens


