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PARTICIPATORY BUDGETING FOR YOUTH 

ANNUAL ACTION PLAN - 2019 

 

City, Country Braga, Portugal 

 

THE GENERAL MODEL OF THE PBY PROCESS 

Name of the participatory 

budgeting process for 

youth at local level 

PT: TU DECIDES (Orçamento Participativo Jovem de Braga) 

 

Who is the main target 

group of the participatory 

budgeting for youth? 

PT: Jovens que vivem, estudam ou trabalham na Cidade de Braga, com 

idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos de Idade. 

O Objetivo principal é o de envolver os jovens em processos de gestão 

orçamental da CM Braga 

What is the prior history of 

the participatory budgeting 

process at local level 

O Orçamento “TU DECIDES” foi lançado na Cidade de Braga no âmbito da 

preparação do programa Capital Ibero-americana da Juventude: Braga 

2016, durante o ano de 2015. Foi um dos projetos com maior sucesso e 

que permitiu que grupos informais de jovens participassem da co-criação 

do programa Capital Juvenil Ibero-americano e o de estabelecer um 

processo de co-gestão no Conselho Municipal de Juventude de Braga 

Em 2017, no contexto do lançamento do esforço estratégico com outras 

cidades da Rede de Capitais Europeias da Juventude e no âmbito do 

Com'ON Europe, o projeto foi enquadrado no Com'ON até a edição atual. 

Who is involved in the 

coordination of the PBY 

process?  

PT. O Orçamento “TU DECIDES”  é coordenado pelo Departamento de 

Juventude do Município de Braga. 

Desde o início que no Orçamernto  “TU DECIDES” está implementando o 

princípio de cogestão do Conselho da Europa e por esta razão, O Conselho 

Municipal de Juventude de Braga, é, desde a criação deste Orçamento TU 

DECIDEs, o órgão co-gerente deste Orçamento Participativo Inovador para 

a Juventude da Cidade de Braga. 
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What is the prior allocation 

for PBY in the past years? 

2015 

• TU DECIDES Funding for Projects - Orçamento total do TU DECIDES; 

• 75 000€ 

2016 

• TU DECIDES Funding for Projects - Orçamento total do TU DECIDES; 

• 75 000€ 

 

2017 

• TU DECIDES Funding for Projects - Orçamento total do TU DECIDES; 

• 75 000€ 

 

2018 

• TU DECIDES Funding for Projects - Orçamento total do TU DECIDES; 

• 75 000€ 

 

2019 

• TU DECIDES Funding for Projects - Orçamento total do TU DECIDES; 

• 75 000€ 

 

 

How are the 5 main steps of the PBY implemented in the local model? 

(according to the Spectrum of Participation of IAP2)? 

INFORM PT 

• Informar e desenvolver o regulamento da TU DECIDES com o Conselho 

Municipal da Juventude de Braga; 

• Informar as comunidades de jovens sobre a possibilidade de propor e 

implementar iniciativas de pequena escala com foco no desenvolvimento 

da comunidade em nível local. 

 

CONSULT PT 



 

Page 3 of 8 
 

• Reuniões pessoais com vários grupos de jovens com o intuito de 

identificar as necessidades dos jovens na cidade. 

INVOLVE PT 

• Conceção e construção da Chamada de Iniciativas com o Conselho Local 

da Juventude de Braga; 

• Chamada de iniciativas para o orçamento participativo  TU DECIDES para 

jovens. 

COLLABORATE PT 

• Eleição da comissão de apoio ao Orçamento TU DECIDES no Conselho 

Municipal de Juventude de Braga; 

• Possibilidade de colaborações com várias iniciativas selecionadas que têm 

objetivos semelhantes ou propõem tipos semelhantes de atividades.  

EMPOWER PT 

•  As pessoas que moram, trabalham ou estudam em Braga terão a chance 

de participar da tomada de decisões sobre qual projeto será implementado 

e o proposto por grupos informais de jovens. 

 

MEDIUM-TERM PERSPECTIVES FOR 2019-2024 

General Objectives PT 

O1: criar um ssentimento geral de participação em Braga como parte vital 

do bem-estar das pessoas e da qualidade de vida dos cidadãos em uma 

área urbana, contribuindo ao mesmo tempo para o reconhecimento 

internacional 

O2: incentivar o apoio dos jovens a participar da formação da 

comunidade local a curto e  médio prazo 

O3: contribuir para a criação de uma sociedade participativa no nível 

urbano envolvida no fornecimento de informações ao município sobre as 

principais decisões ou na tomada direta de decisões. 

PT 

CB (“Capacity Building”) consolidar a capacidade dos principais parceiros 

(Conselho Municipal de Juventude de Braga) no desenvolvimento de 
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mecanismos consolidados de democracia direta e participativa para os 

jovens em Braga e sua área urbana mais ampla. 

Expected results (quantity 

and quality based) 

PT 

QUANTITATIVOS 

• Aumento gradual dos projetos a serem votados no TU DECIDES; 

• Aumento gradual dos jovens que votam no TU DECIDES; 

• Aumento gradual do financiamento anual do OPJ para 100.000 euros. 

PT 

QUALITATIVOS 

• Melhoria geral da estrutura da TU DECIDES sob a perspetiva do modelo 

de Espectro de Participação Pública da Associação Internacional para 

Participação Pública. 

• Desenvolvimento da estrutura geral para o planeamento urbano 

relacionado à juventude e implementação de planos de ação locais para 

jovens. 

What process innovation 

would you consider applying 

in the medium-term future? 

PT 

• Maior integração dos processos de iniciação e votação do projeto no 

nível urbano. 

• Permitir a integração de iniciativas semelhantes propostas por diferentes 

grupos informais de jovens. 

• Consolidar a cidadania eletrônica/digital por meio de um único ponto 

de acesso para os habitantes de vários mecanismos participativos e de 

cidades inteligentes. 

 

Do you plan to implement 

additional participatory 

processes for youth in the 

near future? 

PT 

Sim, o Conselho Municipal de Juventude está de momento a discutir o 

plano de atividades para o ano de 2019 
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ACTIVITY PLAN FOR 2019 

Specific objectives for 2019 PT 

O1. Finalizar o processo OPJ no âmbito da Com'ON Europe. 

O2. Lançamento do novo ciclo de orçamento participativo para 2019/20. 

O3. Estudar o impacto da integração do TU DECIDES no processo 

participativo geral de Braga. 

• DO (capacitação): consolidar a estrutura geral do orçamento participativo 

para jovens, incluindo perspetivas de médio prazo para um maior 

desenvolvimento. 

 

Expected results (quantity 

and quality based) 

PT 

• 3 Ações implementadas através do Orçamento TU DECIDES. 

• Atingir pelo menos 3,000 votos. 

 

Activity (measure) 1 TU DECIDES – Regulation - Regulamento 

Short description PT 

Apresentação e discussão do regulamento TU DECIDES ao Conselho 

Municipal de Juventude 

 

Activity (measure) 2 Call for Proposals – Abertura de Propostas 

Short description PT 

Abertura da chamada para candidaturas ao TU DECIDES atrevés da 

plataforma; 

https://participe.cm-braga.pt/otd 

 

Activity (measure) 3 Voting process – Processo de Votação 

Short description PT 
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Processo de votação nas escolas de Braga para jovens com menos de 18 

anos e votação online para jovens com idades compreendidas entre os 18 a 

30 anos 

 

Activity (measure) 4 Implementation of the most voted initiatives – Implementação dos 

Projetos vencedores / mais votados 

Short description PT 

Esta etapa significa fornecer o apoio financeiro e logístico para a 

implementação de iniciativas, mas também monitorar a entrega factual das 

iniciativas. 

 

Activity (measure) 5 Setting up and launching edition ’20 – TU DECIDE 2019/20 

Short description PT 

Na segunda parte do ano, o novo processo OPJ será lançado com o 

objetivo de criar o portfólio de iniciativas propostas para 2019/20 por 

grupos informais de jovens. Esse estágio enfatiza a conscientização geral 

entre o grupo-alvo, mas também um processo facilitado de desenvolver 

iniciativas de vários grupos informais que têm uma ideia valiosa, mas que 

precisam de apoio para desenvolvê-la numa iniciativa em grande escala. 

 

TIMELINE OF ACTIVITIES 

Activity/Month / Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Activity / Atividade 1 X X           

Activity / Atividade 2  X X          

Activity / Atividade 3    X X        

Activity / Atividade 4      X X  X X X X 

Activity / Atividade 5         X X X X 
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MONITORING THE ACTION PLAN 

Indicadores a avaliar 

 

Processo de avaliação Responsavel da 

avaliação 

 

Fundo alocados ao projeto 

 

Decisões do Municpio CM Braga 

Jovens diretamente envolvidos no 

processo 

Relatorios e estatisticas da CM Braga CM Braga 

Pessoas envolvidas nos processos 

de decisão nas comunidades 

Resultados das ações do Conselho 

Municpal de Juventude de Braga 

CM Braga 

Trabalho consolidado Relatorios internos do Municpio CM Braga 

 

KNOWLEDGE MARKET 

What can we provide for other stakeholders? 

 

Language 

TU DECIDES - Regualamento PT 

Chamada de propostas PT 

Projetos aprovados PT 

 

FURTHER REFERENCES 

Nome do Documento Language 

Regulamento “Orçamento TU DECIDES” Portuguese 

 

Name of online reference  Link, URL Language 
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Pagina Tu Decides https://participe.cm-braga.pt/otd  Portuguese / Português 

Projetos aprovados 2019 https://participe.cm-braga.pt/otd  Portuguese / Português 

 

Action plan creation 

completed by 

 

Carlos Sousa Santos, Fundação Bracara Augusta 

Other contributors André Dantas, Fundação Bracara Augusta 

Sandra Silva, City Hall, Braga 

Eva Sousa, City Hall, Braga 

João Correia, City Hall, Braga 

Sameiro Araíjo, City Hall Vice Mayor, Braga 

 

City, Country 

 

Braga, Portugal 

  

Date 15 December 2018 
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