
 

RESERVAS: Centro de Juventude do Funchal 
 Av. Calouste Gulbenkian – 9000-011 Funchal (MADEIRA)  

Tel. 291 145 512  - Tlm 967 452 037   
Email: pousadas.drj@madeira.gov.pt   URL: https://www.madeira.gov.pt/drj 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

PREÇÁRIO ALOJAMENTO - CENTROS DE JUVENTUDE RAM 
 (2023) 

 

Anexo I da Portaria n.º 178/2018, de 30 de maio 
(a que se refere o n.º 2 do artigo 9.º) 

 

 
 
 
 

 

Serviço de alojamento (diária) 
 

Centro 

 de  

Juventude 

Época Baixa – 16/09 a 14/06 Época Alta - 15/06 a 15/09 

 3 aos  11 

anos 

12 aos  

30 anos 

≥  31 

anos 

 3 aos  11 

anos  

12 aos  30 

anos  
≥  31 anos 

Funchal 

Múltiplo 5,50 € 11,00 € 13,00 € 7,50 € 15,00 € 17,00 € 

Quarto 

s/WC 

privativa 

Individual n.a.  15,00 €  17,00 €  n.a.  19,00 €  21,00 €  

Duplo n.a.  26,00 €  28,00 €  n.a.  30,00 €  32,00 €  

Quarto 

c/WC 

privativa  

Individual n.a.  18,00 €  20,00 €  n.a.  22,00 €  24,00 €  

Duplo n.a.  30,00 €  35,00 €  n.a.  35,00 €  40,00 €  

Cama extra 

(em quarto duplo)  
8,00 € 

 

1. Nos quartos múltiplos o valor do alojamento é aplicável por pessoa, sendo que o utente tem direito a 

usufruir de uma cama, num quarto em conjunto com outros utentes, pertencentes ou não ao mesmo grupo. 

São fornecidas toalhas, apenas mediante pagamento. O utente responsabiliza-se por fazer a sua cama.  

Jovens com idade igual ou inferior a 16 anos não podem ficar alojados sozinhos, num quarto múltiplo, 

exceto se o responsável pela reserva, assumir total responsabilidade por escrito. 
 

 

2. Nos quartos individuais e duplos o valor do alojamento é aplicável por quarto, sendo que a tarifa para 

menores de 30 anos, é aplicada desde que um dos utentes tenha idade compreendida entre 12 e 30 anos. O 

utente tem direito a toalha de banho substituída de três em três dias, limpeza diária e à substituição da roupa 

de cama, uma vez por semana. 

 

3. A cama extra, disponível apenas nos quartos duplos, confere ao utente o direito a usufruir de uma cama 

suplementar, sem grades de proteção para um terceiro elemento, com idade a partir dos 3 anos. A DRJ não 

disponibiliza cama para crianças até aos 2 anos de idade, inclusive, sendo da responsabilidade dos utentes. 

 

Serviços Diversos  
 

Anexo III da Portaria n.º 178/2018, de 30 de maio  
(a que se refere o n.º 1 do artigo 13.º)  
  

 

Áreas comuns interiores e 

exteriores   

Grupos até 10 pessoas    10,00 €/hora  

Grupos com mais de 10 

pessoas 
12,50 €/hora  

Toalhas de banho  
1,00 

€/unidade 
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