PARTICIPATORY BUDGETING FOR YOUTH
ANNUAL ACTION PLAN - 2019
THE GENERAL MODEL OF THE YPB PROCESS
City, Country
Name of the participatory
budgeting process for youth
at local level
Who is the main target group
of the participatory
budgeting for youth?
What is the prior history of
the participatory budgeting
process at local level

Cascais, Portugal
Orçamento Participativo Jovem de Cascais
Estudantes de escolas públicas com 2º, 3º ciclos e ensino secundário do concelho
de Cascais
O Orçamento Participativo (OE) de Cascais visa contribuir para uma participação
informada e responsável dos cidadãos nos processos de governo local e assegurar
que a sua participação nas decisões de investimento municipal representa uma
verdadeira correspondência entre as necessidades reais e as aspirações naturais
da população. O OP é, assim, um instrumento de importância fundamental na
estratégia da Câmara Municipal de Cascais.
Em 2011 Cascais desenvolveu o OP como uma ferramenta de participação cidadã
dos seus munícipes, sendo hoje o maior em Portugal com 75.357 eleitores.

Who is involved in the O OPJ foi criado no âmbito da Divisão de Cidadania e Participação do
coordination of the PBY Município de Cascais, um serviço municipal responsável pela sua
process? coordenação. No entanto, a multidisciplinaridade deste projeto levou à
criação de uma equipa numa efetiva parceria entre serviços da Câmara
Municipal capaz de desenvolver trabalho com jovens, nomeadamente a
Divisão de Promoção do Emprego, a Divisão de Apoio Pedagógico e Inovação,
a Divisão de Juventude e a Divisão de Marca e Comunicação.
Y

What is the prior allocation O OPJ de Cascais realizou-se o primeiro ano em 2016/2017 em apenas 4 escolas
for PBY in the past years? do Concelho, tendo sido um ano de estudo-piloto. Cada proposta para a escola
era no valor de 2.500€/escola. No ano seguinte, 2017/2018, o valor de cada
proposta por escola manteve-se nos 2.500€/escola mas, o projeto alargou a 14
escolas do Concelho. No ano letivo passado, 2018/2019, o valor para as propostas
para cada escola aumentou para 10.000€/escola e estiveram envolvidas 15
escolas do município.
Para além das propostas para a escola os jovens no OPJ também podem
apresentar propostas para a comunidade, que seguem diretamente para a análise
técnica do OP Cascais e para um valor, agora, de 350.000€ cada. No primeiro ano
2016/2017, houve um projeto para a comunidade vencedor, vindo do OPJ, no OP
Cascais num valor de 300.000€. No ano seguinte, 2017/2018, venceram 3 projetos
para a comunidade no OP Cascais de 2018, com um valor de 300.000€ cada um.
Do ano letivo anterior, 2018/2019, encontram-se para votação no OP Cascais
2019, 4 projetos oriundos do OPJ de Cascais. Estes projetos vão estar agora em
votação até 22 de Novembro.
Existe ainda, a nível de recursos humanos, uma equipa multidisciplinar de 7
elementos, alocada ao projeto, embora não a tempo inteiro.
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How are the 5 main steps of the PBY implemented in the local model?
(according to the Spectrum of Participation of IAP2)?
Sessões de sala de aula
INFORM
Análise Técnica dos Projetos

CONSULT

Formação aos professores
Formação às turmas OPJ em cada uma das escolas envolvidas
INVOLVE

Sessões de planeamento com os professores e turmas OPJ
Elaboração do regulamento pelos jovens das turmas OPJ
Sessões Públicas de Participação em cada uma das escolas envolvidas onde
participam jovens das escolas

COLLABORATE

Avaliação do processo pelos jovens das turmas OPJ em cada escola e professores
envolvidos
Formação aos jovens das turmas OPJ

EMPOWER

Votação e execução dos projetos vencedores em cada escola e alguns dos
vencedores no OP Cascais a nível do concelho

MEDIUM-TERM PERSPECTIVES FOR 2019-2024
General Objectives Promover o desenvolvimento pessoal e social dos jovens do concelho de Cascais
no quadro de uma educação para a cidadania;
Incentivar o dinamismo empresarial entre os jovens do concelho;
Incentivar os jovens a envolverem-se mais na cultura da sua escola e na relação
com a comunidade;
Desenvolver um sentido de democracia participativa;
Proporcionar aos jovens a oportunidade de identificar localmente valores comuns
com outros jovens;
Levar a voz dos jovens aos decisores políticos;
Expected results (quantity 100% das equipas OPJ nas escolas estão em autonomia para implementar o OPJ e
and quality based) podem fazer formação a outros jovens para implementar o OPJ, com a
colaboração dos professores e da equipa da CMC.
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Criar ferramentas (Guia passo a passo do OPJ Cascais) para apoiar o processo de
autonomia do OPJ nas escolas
What process innovation Desenvolver a articulação dos conteúdos abordados no OPJ com os conteúdos
would you consider applying curriculares, criando uma articulação entre a educação não formal e a educação
in the medium-term future? formal pela flexibilidade curricular.

ACTIVITY PLAN
Specific objectives for 2019 Promover nos jovens um sentido crítico baseado em informação mais reflectida;
Desenvolver a articulação dos conteúdos abordados no OPJ com conteúdos
curriculares;
Desenvolver a autonomia das turmas OPJ na gestão do processo de
implementação do OPJ nas suas escolas;
Acreditação da formação de professores que acompanham o OPJ em formato de
oficina;
Expected results (quantity As duas escolas em processo de autonomia com sucesso;
and quality based)
Mais propostas de jovens aprovados na fase de análise técnica;
Os professores realizarem algumas atividades curriculares com articulação dos
conteúdos do OPJ;
Um certificado de acreditação de professores da formação OPJ em formato de
oficina.
Activity (measure) 1
Short description

Preparação
A formação dos profesores, no ámbito de educação não formal, aborda os
conceitos de cidadania e participação;
Constituição da equipe de YPB em classe de cada escola participante;
Os temas do YPB, como cidadania e participação foram introduzidos para
desenvolver o processo. Cada turma construiu um plano operacional para a
implementação do processo.

Activity (measure) 2
Short description

Divulgação
Materiais de divulgação específicos, tais como panfletos, cartazes e telas
foram customizados para cada escola.

Activity (measure) 3
Short description

Apresentação de propostas
Os jovens decidiram realizar sessões presenciais e desafiaram os colegas a
apresentar propostas para a escola e para a comunidade, estas últimas foram
incorporadas no OP Cascais para análise técnica.

Activity (measure) 4
Short description

Análise Técnica
As propostas escolares foram validadas em uma reunião por escola com seus
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professores, alunos e técnicos municipais.
Activity (measure) 5
Short description

Votação de propostas
Os jovens decidiram no regulamento do OPJ que o proceso de votação é
exclusivamente para estudantes, em papel e presencial. A pesar de ser um
processo liderado pelos jovens, eles puderam contar com o apoio de
professores e técnicos municipais.

Activity (measure) 6
Short description

Anúncio de Resultados e Execução
Cada escola decidiu como apresentar os projetos vencedores. Estes serão
executados até ao final do ano 2019.

(add as many activity tables as you need)

TIMELINE OF ACTIVITIES
Activity/Month
Activity 1
Activity 2
Activity 3
Activity 4
Activity 5
Activity 6
(add as many activity rows as you need)

1
X
X

2

3

4

X
X
X

5

6

7

8

9
X

10
X

11
X

12
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

MONITORING THE ACTION PLAN
What will be monitored?
(indicators)

How will it be monitored?
(monitoring tools, sources of data)

Who will monitor?
(responsible institution,
organization)

50 horas (25 presenciais e 25
autónomas) de formação dos
professores envolvidos no projecto.
15 sessões com as turmas OPJ em cada
escola

- certificação pela CCPFC
- listas de presença
- relatório crítico de cada professor
- informação das escolas envolvidas no início do
ano letivo
- cartazes do OPJ com fotos das turmas OPJ em
cada escola
- planos operacionais concluídos

CMC
Centro de Formação Cascais
CCPFC
CMC
Escolas (professores)

- planos de sessões
- a avaliação das sessões pelas turmas OPJ

CMC

- telas e cartazes afixados nas escolas pelas
turmas OPJ – divulgação em redes sociais
- sessões públicas agendadas e afixadas nos
ecrãs e cartazes
- listas e questionários aos participantes das

CMC
Turmas OPJ (escolas)
CMC
Turmas OPJ (escolas)

1 plano operacional para a
implementação do OPJ em cada escola
construída por turmas OPJ
10 sessões de preparação em cada uma
das 15 sessões em sala com as turmas
OPJ
Divulgação do YPB nas 15 escolas
envolvidas
35 sessões de participação pública nas
15 escolas

CMC
Turmas OPJ (escolas)
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114 propostas passam na análise
técnica

50% dos alunos das 15 escolas
envolvidas votam nos projectos

100% de execução de projetos
vencedores em escolas

sessões de participação pública
- propostas apresentadas nas sessões de
participação do público
- ficha de análise técnica das propostas
- atas das reuniões de análise técnica em cada
escola com a presença de 5 jovens
representantes das turmas OPJ, professores e
técnicos da câmara.
- cartazes de divulgação do projecto em cada
uma das 15 escolas
- papéis de votação
- atas de contagem de votos
- listas de estudantes que votam por escola
- fotos de obras concluídas

CMC
Escolas (Turmas OPJ e
professores)

CMC
Escolas (Turmas OPJ e
professores)

CMC
Escolas (professores)

KNOWLEDGE MARKET
What can we provide for

Language

YPB Cascais 2016/2017 (the process)
(https://liberopinion.s3.amazonaws.com/op.cascais.pt/orcamentoparticipativo/undefined/publicacoes/undefined/gNIl46hN.pdf)
YPB Cascais 2017/2018 (the process)
(https://liberopinion.s3.amazonaws.com/op.cascais.pt/orcamentoparticipativo/undefined/publicacoes/undefined/DykNuDb3.pdf)

English
Portuguese
Portuguese
English

FURTHER REFERENCES
Name of document

Language

A City starts with people
(https://www.cascais.pt/sites/default/files/anexos/gerais/new/2017_op_livro_ingl
es_final.pdf)
Hope for Democracy
(https://www.oficina.org.pt/hopefordemocracy.html#)

Portuguese
English

Name of online Link, URL
Cascais Participa https://op.cascais.pt/orcamento-participativo/opjovem201718
Encerramento do https://www.facebook.com/CMCascais/posts/oPrograma or%C3%A7amento-participativo-jovem-de-cascaisenriqueceu-hoje-a-manh%C3%A3-no-parquemar/10155555999922584/
Orçamento http://www.portugalparticipa.pt/News/Details/cfac2567Participativo Jovem de 5c3d-4e92-842a-115381589db0

English

Language
Portuguese
Portuguese

Portuguese

Cascais eleito a melhor
prática de participação
em Portugal
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Action plan creation Patrícia Pires, superior technique, CMC/Div. Juventude
completed by Miguel Narciso, superior technique, CMC/ Div. Cidadania e Participação
Other contributors
Cascais, Portugal
City, Country
11 de Dezembro de 2018
Date
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