
GUIÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DE 
ENCONTROS DE PARTICIPAÇÃO



1. Começa por apresentar o OPJovem aos participantes 
no Encontro



O que é o OPJovem Portugal?

É um processo de participação democrática, que
abrange todo o território nacional e no âmbito do
qual os cidadãos jovens podem apresentar e
decidir projetos de investimento público.

O OPJovem prevê, para esta primeira edição, o
montante global de 300 mil euros.



Como vai decorrer?
O OPJovem prevê as seguintes cinco fases: 

I – Apresentação de propostas
02 a 29 de outubro de 2017
Os interessados podem apresentar propostas nos 
serviços do IPDJ, IP., através da página do OPJovem e 
nos Encontros de Participação que terão lugar em 
todo o país;

II – Análise técnica
30 de outubro a 06 de novembro de 2017
Os serviços com competências nas áreas das
propostas apresentadas farão a análise técnica
das mesmas e transformarão em projetos as
que cumprirem os critérios estabelecidos;



III – Consulta Pública
06 a 27 de novembro de 2017
Os serviços divulgarão a lista provisória de projetos a colocar 
a votação, para que os interessados possam conhecer os 
resultados e eventualmente apresentar reclamações.
Este momento do processo decorrerá da seguinte forma:

06 de novembro
Publicação da lista provisória;

07 a 16 de novembro
Período para apresentação de reclamações;

17 a 24 de novembro
Apreciação e eventuais retificações das propostas;

27 de novembro
Publicação da lista definitiva de projetos.



IV – Votação
27 de novembro a 22 de dezembro
Votação pública dos projetos finalistas através da 
página do OPJovem e de SMS;

V – Apresentação dos resultados
A partir de 26 dezembro de 2017



Que propostas podem ser apresentadas?
As propostas devem respeitar os seguintes critérios:

• Inserir-se nas áreas temáticas do desporto inclusivo, 
educação para as ciências, inovação social e 
sustentabilidade ambiental;

• Respeitar o montante máximo de 75.000 €;

• Não implicar a construção de infraestruturas;

• Não configurar um pedido de apoio ou uma prestação de 
serviços;

• Beneficiar mais do que um município;

• Ser bem especificada e localizada no território nacional;

• Ser tecnicamente exequível;

• Não contrariar o Programa do Governo ou projetos e 
programas em curso nas diferentes áreas de políticas 
públicas.



Quem pode participar?

Podem apresentar propostas e votar nos
projetos finalistas todos os cidadãos nacionais e
os cidadãos estrangeiros a residir legalmente
em Portugal, com idades compreendidas entre os
14 e os 30 anos, inclusive.



2. Organiza grupos de trabalho, promove o debate e a 
apresentação de propostas



I. Regista as 
presenças

Assegura-te que todos os 
participantes assinam a folha de 
presenças (em anexo) antes de 
começar o encontro.

Esta informação é útil para a tua 
organização mas também para o 
IPDJ. 



II. Apresenta o 
OPJovem aos 
participantes

Começa por agradecer a 
presença dos participantes e 
fazer uma apresentação 
sintética do OPJovem e da 
metodologia do Encontro.



III. Cria grupos de 
trabalho

Cria pequenos grupos de 
trabalho para favorecer a 
reflexão conjunta entre os 
participantes. Consideramos 
que este exercício é muito 
importante para que as 
propostas sejam refletidas e 
amadurecidas antes da sua 
submissão. 

Entrega a cada jovem um 
formulário de apresentação de 
proposta (em anexo), uma folha 
de rascunho e uma caneta. 

Duração aproximada: 60 
minutos.



IV. Promove a 
partilha coletiva 
das propostas

Depois de concluídos os grupos 
de trabalho, podes pedir aos 
participantes que apresentem a 
toda a sala as propostas que vão 
submeter ao OPJovem. 

Sugerimos apresentações  
sintéticas, mas deixamos a gestão 
do tempo ao teu critério e à 
disponibilidade dos participantes. 

Duração aproximada: 20 a 30 
minutos



V. Submissão das 
propostas

As propostas apresentadas no 
Encontro devem ser submetidas 
na página do OPJovem –
https://opjovem.gov.pt

Os participantes podem fazê-lo 
nesse momento ou mais tarde, 
utilizando telemóvel, tablet ou 
computador.  

Todos terão, no entanto, que 
fazer um registo de utilizador na 
página. 



VI. Registo 
fotográfico

Antes de terminar o Encontro, 
convida todos os participantes a 
registar o momento numa “foto 
de família”. 



Materiais e equipamentos 

Na página https://opjovem.gov.pt podes encontrar 
esta apresentação, o modelo de folha de presenças 
e o formulário de apresentação de propostas. 
Descarrega todo este material para que o possam 
utilizar na dinamização do Encontro que pretendes 
organizar. 

Pedimos a tua colaboração no sentido de 
disponibilizares folhas de rascunho e canetas aos 

participantes.

Se tiveres um número elevado de participantes, 
pensamos que pode ser útil providenciar um 
computador e um projetor, para que possas fazer 
uma apresentação inicial do OPJovem.  

Não te esqueças de registar em fotografia alguns 
momentos do Encontro. 

https://opjovem.gov.pt/


3. Depois de concluído o Encontro



Partilha de materiais

Concluído o Encontro, solicitamos a tua colaboração 
na recolha de todo o material produzido e no envio 
da folha de presenças e de uma seleção de 
fotografias para o seguinte endereço 
info@opjovem.gov.pt

Pretendemos dar visibilidade ao teu esforço e 
colaboração através da página do Facebook do 

OPJovem
https://www.facebook.com/OPJovemPortugal

O Instituto Português do Desporto e da Juventude, 
I.P. agradece a tua colaboração e está disponível 
para prestar os esclarecimentos que consideres 
necessários. 

mailto:info@opjovem.gov.pt
https://www.facebook.com/OPJovemPortugal


Contactos OPJovem

opjovem.gov.pt 707 203 020 

info@opjovem.gov.pt /OPJovemPortugal

PARA SABER + CONTACTOS


