ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM
O QUE É O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM? É uma forma democrática de poderes decidir o que fazer com uma parte do orçamento municipal, participando com ideias
de projetos para a tua escola e para a comunidade envolvente.
QUEM PODE PARTICIPAR? Só os alunos da tua escola é que vão poder participar. Para
isso, vão realizar-se sessões abertas à participação de todos os alunos. Neste folheto
encontras as datas, horas e locais destas sessões. Não te esqueças! Deverás apresentar
o teu cartão de aluno à entrada da sessão.
COMO E QUEM PODE APRESENTAR PROPOSTAS? Todos os alunos da escola, individualmente ou em grupo Cada aluno ou grupo de alunos só pode apresentar até 2 propostas.
COMO FUNCIONAM AS SESSÕES PÚBLICAS DE PARTICIPAÇÃO? Vamos estar divididos por mesas com 5 a 8 participantes. Em cada mesa vai estar um membro da Equipa OP
da tua escola como moderador que te vai explicar o funcionamento da sessão. Na mesa
onde ficares vais poder apresentar a(s) tua(s) propostas(s)! Cada participante dispõe de
dois votos para a proposta escolar e outro para a proposta da comunidade. Só as mais
votadas – 8 para a tua escola e 1 para a comunidade – passam à fase seguinte!
QUE TIPO DE PROPOSTAS PODEMOS APRESENTAR? Propostas para melhorar a escola
Têm de ser compatíveis com os projetos e planos escolares e municipais que já estão em
curso. Têm de estar de acordo com o Regulamento Interno da Escola e com o Estatuto
do Estudante. Não podem exceder os 2.500 euros. E o projeto que apresentares terá
de ser possível de executar até ao final do ano. Propostas para melhorar a comunidade
Podem ir até aos 300.000 euros que é o orçamento máximo permitido nas normas de
participação do Orçamento Participativo de Cascais. Têm de ser projetos a executar no
exterior da escola e obedecer às categorias do OP Cascais: • Espaços verdes • Cultura•
Equipamentos lúdicos • Desporto •Rede pública viária e transportes • Mobiliário urbano
• Acessibilidades e mobilidade suave • Modernização Administrativa • Saúde • Ação
social • Proteção ambiental e energia • Reabilitação de Edifícios • Requalificação urbana
de espaço público • Saneamento e higiene urbana • Segurança e proteção civil • Turismo, comércio e promoção económica • Património cultural e histórico • Proteção animal

TRAZ
AS TUAS
IDEIAS

A SESSÃO PÚBLICA TERMINOU… E DEPOIS O QUE ACONTECE? As propostas mais
votadas seguem para análise técnica e, até março de 2018, todos os alunos da escola
serão convidados a votar no projeto escolar de que gostarem mais. Os projetos para a
escola que obtiverem mais votos serão os vencedores do OP Jovem 2017-2018.
Também, nessa altura, todos os alunos da escola são convidados a votar na proposta
para a comunidade. A proposta mais votada pelos alunos seguirá para a fase de análise
técnica do OP Cascais 2018 para em novembro ser votada por todos os cascalenses.

APRESENTAÇÃO
DE PROPOSTAS
Traz a tua ideia!

VOTAÇÃO DOS
PROJETOS
É a hora de mobilizar
toda a escola para
votar!

PROJETO CONCLUÍDO
No final do ano vais
poder ver o resultado
do projeto vencedor
na tua escola.
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