O Orçamento Participativo Jovem Portugal (OP Jovem
Portugal) é um processo de participação democrática em
que os cidadãos jovens, com idade compreendida entre
os 14 e os 30 anos, inclusive, apresentam e votam proje
tos de investimento público.
Nas edições anteriores foram apresentadas mais de 800
propostas, que foram votadas por mais de 13 mil cidadãos
jovens. Agora chega uma nova oportunidade para todos.
Apresenta a tua proposta até 29 de abril.

Não fiques de fora!
sabe mais em

opjovem.gov.pt

QUE PROPOSTAS PODEM SER
APRESENTADAS?

APRESENTAÇÃO
DE PROPOSTAS

• Propostas nas áreas temáticas:
» Educação Formal e Não formal;
» Emprego;
» Habitação;
» Saúde;
» Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável;
» Governança e Participação;
» Igualdade e Inclusão Social.

25 DE MARÇO A 29 DE ABRIL
Apresenta as tuas propostas em
opjovem.gov.pt ou nos serviços do
Instituto Português do Desporto e
Juventude, I.P.

ENCONTROS DE
PARTIC IPAÇÃO
Em todo o território nacional ocorrerão
encontros nos quais poderás obter mais
informações e debater as tuas ideias
com outros jovens.

VOTAÇÃO DOS
PROJETOS

QUEM PODE PARTICIPAR?
Os cidadãos nacionais e os cidadãos
estrangeiros a residir legalmente em
Portugal, com idade compreendida entre os 14
e os 30 anos, inclusive.

22 DE JUNHO A 4 DE AGOSTO
Podes votar em opjovem.gov.pt e via SMS.

JUVENTUDE ATIVA.
MAIS DO QUE UMA GERAÇÃO.

uma iniciativa

• Até ao montante máximo de 100.000¤;
• Que beneficiem mais do que um município;
• Que sejam tecnicamente exequíveis;
• Que não configurem pedidos de apoio
ou prestação de serviços, designadamente
por estarem protegidas por direitos de
propriedade intelectual;
• Que não impliquem a construção
de infraestruturas;
• Que não contrariem o Programa do Governo
ou projetos e programas em curso nas
diferentes áreas de políticas públicas;

PARTICIPA!
Consulta o calendário dos Encontros de
Participação em opjovem.gov.pt ou solicita
informações por correio eletrónico através
do endereço info@opjovem.gov.pt.

linha da juventude

segue-nos nas redes sociais

phone-square 800 20 30 50

   youtube

(linha gratuita)

/OPJovemPortugal

