
   

 

 

 

 

 

 

 

OPRAM82 

Projeto SBV- Suporte Básico para a Vida 
Proposta Municipal - Funchal 

Conjunto de workshops em diferentes temáticas de interesse para os jovens (cidadania, emprego, finanças…), em complemento ao 
currículo formal.  

Mais informações aqui. 

OPRAM158 

Pousada da Juventude em Santa Cruz/Machico 
Proposta Supra Municipal - Machico e Santa Cruz 

Colmatando a lacuna existente  na costa leste da Madeira, propõe-se a criação de uma Pousada de Juventude, uma infraestrutura ao 
serviço dos jovens, à semelhança de outros concelhos da Região. 

Mais informações aqui. 

OPRAM184 

Pousada da Juventude - Residência Artística 
Proposta Municipal - Câmara de Lobos 

Considerando que Câmara de Lobos é o concelho com a população mais jovem da Região,    propõe-se a criação de uma Pousada da 
Juventude e residência artística para acolher jovens através de intercâmbios e residências artísticas nacionais e internacionais. 

Mais informações aqui. 

PROPOSTAS EM VOTAÇÃO 

ÁREA TEMÁTICA: JUVENTUDE - CIDADANIA 

https://opram.madeira.gov.pt/vote/details/OPRAM82
https://opram.madeira.gov.pt/vote/details/OPRAM158
https://opram.madeira.gov.pt/vote/details/OPRAM184


 

As propostas mais votadas serão implementadas pelo Governo Regional. Participa, divulga, vota! 

 

Votações no site ou na app do OPRAM ou ainda através de SMS gratuito para o n.º 927 820 121 
(n.º da proposta, espaço, n.º de identificação civil, ex.: OPRAM000 000000000). 

 

Todas as informações aqui.  

 

OPRAM212 

Roteiro Jovem 
Proposta Supra Municipal - Todos os concelhos da RAM 

Adaptação de uma carrinha e apetrechamento com diversos equipamentos, criando um posto móvel de informação juvenil, com 
capacidade para se deslocar a todos os concelhos da Região, prestando um apoio de proximidade.  

Mais informações aqui. 

OPRAM220 

Aprender além mar 
Proposta Municipal - Funchal 

Este projeto tem como objetivo dar a conhecer, aos alunos que frequentam o ensino secundário na Região, a vida de estudante em 
território continental, criando um programa de intercâmbio nacional. 

Mais informações aqui. 

OPRAM226 

Todos Tuga 
Proposta Supra Municipal - Todos os concelhos da RAM 

O Programa Juvenil TT [Todos Tuga] pretende ser um programa de mobilidade juvenil dirigido aos jovens de Portugal Continental e da 
Região Autónoma da Madeira, com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos.  

Mais informações aqui. 

 

https://opram.madeira.gov.pt/
https://opram.madeira.gov.pt/vote/details/OPRAM212
https://opram.madeira.gov.pt/vote/details/OPRAM220
https://opram.madeira.gov.pt/vote/details/OPRAM226

