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I - Introdução: 
 
Em termos globais, o orçamento do IPJ para 2008 apresenta um aumento muito significativo de receitas 
próprias (29%), o que permite uma redução nas receitas provenientes do OE, sem prejuízo do 
crescimento da capacidade efectiva de investimento na política de juventude. 
É, ainda, de assinalar que, com a criação, em 2007, da Agência Nacional para gerir o Programa 
Juventude em Acção, autónoma do IPJ, que passará a gerir a receita destinada a esse programa, 
verifica-se, também, uma autonomização da verba destinada ao seu funcionamento (-1.018.206€), que 
deste modo deixa de ter expressão no orçamento de funcionamento do IPJ, embora permaneça afecta à 
política de juventude. 
No que se refere ao PIDDAC, a diminuição da verba inscrita resulta de o Apoio às Associações de Jovens 
passar a ser pago pelo orçamento de funcionamento, ficando no PIDDAC somente as verbas referentes a 
investimento em equipamento e infra-estruturas de associações juvenis e estudantis (Programa de Apoio 
Infraestrutural). 
O Orçamento do IPJ para 2008 é, assim, de 28 384 667€, correspondendo a uma redução aparente de 
3% face a 2007, mas que não corresponde a uma redução efectiva, se considerarmos a referida 
autonomização das verbas do Programa Juventude em Acção. Se essas verbas forem consideradas, 
para comparar realidades comparáveis, verifica-se que o montante global se mantém idêntico. 
 

II – Identificação dos objectivos/actividades e respectiva expressão orçamental 
 

Dinamização do Associativismo 6.950.000 € 
Nesta área pretende-se aumentar o nível de participação cívica dos jovens promovendo a 
cidadania e fortalecendo a coesão social. Para tal, há um incremento em todas as vertentes, 
essencialmente na formação e no apoio a infra-estruturas, permitindo que as associações 
possam desenvolver as suas actividades com maior capacitação em ambos os aspectos. 
Sendo o ano de 2008 o segundo ano de implementação da Lei do Associativismo é 
expectável um incremento da dinâmica do associativismo juvenil, correspondendo aos 
objectivos de política pública neste domínio. 
 

 

Áreas de acção próprias ou em parceria 5.537.800 € 
O voluntariado juvenil será uma das áreas que será reforçada, aproveitando o sucesso do 
Programa Voluntariado para as Florestas e replicando o modelo para outras áreas de 
intervenção cívica. Também a área do emprego e empreendedorismo vai merecer uma 
especial prioridade, tal como as áreas da mobilidade e da cultura. 
Também será reforçada a verba referente à participação do IPJ em projectos 
transfronteiriços co-financiados por candidaturas ao Programa INTERREG. 

 

Promoção de Estilos de Vida Saudáveis 858.035 € 
O investimento centra-se na necessidade de promover estilos de vida saudáveis e no 
combate aos comportamentos de risco. 

 

Organismo: INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE, IP 
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Informação e Comunicação para os Jovens 1.827.429 € 
Em paralelo com a dinamização do associativismo, a informação constitui um pilar da 
actividade do IPJ. Esta área basilar, reforçada pelo papel que o IPJ tem como pivot na 
Comissão Interministerial para a Juventude, permite a actuação transversal ao nível da 
informação aos jovens, essencialmente através das lojas Ponto Já e do Portal.  

 

 
 
III – Quadro Financeiro comparativo: 
 
 

Orçamento de Funcionamento 2007 2008 Var. 2008/2007 

Financiamento do OE 15.320.000 13.664.000 -11% 

Receitas Próprias 8.599.396 11.064.022 29% 

Receitas Comunitárias 1.678.421 660.216 -61% 

Soma 25.597.817 25.388.238 -1% 
    

PIDDAC 2007 2008 Var. 2008/2007 

Financiamento do OE 3.500.000 2.700.000 -23% 

Receitas Próprias 0 0 - 

Receitas Comunitárias 296.429 296.429 0% 

Soma 3.796.429 2.996.429 -21% 

    

TOTAL (Orç. Functº + PIDDAC) 29.394.246 28.384.667 -3%* 

 
* Sem considerar a dotação do Programa Juventude em Acção. 


