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O que é o OPJV? 

É um processo de cidadania ativa que visa permitir aos cidadãos envolverem-se 
no processo de decisão, propondo e deliberando sobre uma parcela do 
orçamento municipal. 

Qual é o valor? 

Este ano, o município disponibiliza 150.000€ para serem distribuídos por quinze 
parcelas pelas três categorias. Projetos escolares (6x10.000€=60.000€), extra 
escolares (6x10.000€=60.000€) e gerações (3x10.000€=30.000€). 

Quem pode participar: 

- alunos dos 6 aos 17 anos das escolas do concelho de Valongo e residentes no 
Concelho de Valongo; 

- jovens dos 18 aos 35 anos residentes no município de Valongo ou estudantes 
no Concelho de Valongo; 

Como posso participar: 

- Apresentando propostas de âmbito escolar, extra escolar e gerações para uma 
ou mais freguesias do concelho de Valongo; 

- Votando nas propostas que forem apresentadas; 

Quando é que decorre este processo? 

O OPJV decorre em duas fases: 

A primeira consiste na recolha de proposta, avaliação e votação das mesmas 
para encontramos os vencedores. Inicia a 23 de Novembro de 2018 e termina a 
7 de Junho de 2019. 

A segunda, consiste na fase de implementação dos projetos que terminará a 31 
de Dezembro de 2019. 

O que é preciso para apresentar propostas? 

Basta teres uma ideia para mudar o município!  

Começa pela rua onde moras, o teu bairro, ou a tua escolha! 

O que te faz falta e podias concretizar com dez mil euros? 

E depois, de teres esta ideia, procura entender como ela pode ser concretizada. 
Faz uma lista das necessidades e depois contata pessoas especializadas na 
área para te ajudarem com o orçamento. Tira também fotografias a tudo o que 
tenha a ver com o teu projeto. 

A seguir, vais à plataforma, registas-te e depois inseres a tua ideia!  

É simples e nós estamos cá para te ajudar! 

E o que preciso para votar? 

Primeiramente, terás de fazer o teu registo numa das Bibliotecas do Concelho, para seres 

leitor. 
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Precisas de ir à plataforma, entra por www.cm-valongo.pt e depois procuras a 

tecla de acesso rápido . 

Onde podes votar: 

• Nos espaços e polos do cidadão, bibliotecas e polos de biblioteca; 
• Procura na plataforma os locais por onde vai estar a plataforma móvel; 

(Basta teres contigo o teu cartão de cidadão ou cartão de leitor da biblioteca) 

• SMS (gratuito) através do 4902 

 Usando o código: OPJV (espaço) OPJVx (espaço) OPJVy (espaço) OPJVz 
(espaço) CC (espaço) data de nascimento ACEITO 

 Exemplo: OPJV (espaço) OPJV34 (espaço) OPJV41 (espaço) OPJV75 
(espaço) 10482324 (espaço) 19920326 ACEITO 

nota: o ACEITO é um consentimento de dados conforme o Regime Geral de Proteção de Dados 
aplicado neste processo 

Quem vai ganhar? 

Serão vencedores: 

• os seis projetos mais bem votados dos projetos escolares; 
• os seis projetos mais bem votados dos projetos extra escolares, 
• os três projetos mais bem votados dos projetos gerações. 

Reúne todos os teus amigos, cria uma página no facebook e/ou Instagram para 
fazeres campanha pelo teu projeto, envolve toda a comunidade à tua volta! Tu 
mereces ser o vencedor! 

Para saber mais e participar: 

Acede à página do município em www.cm-valongo.pt 

Procura a tecla de acesso rápido  

Lá encontras toda a informação que necessitas assim como poderás 
acompanhar a par e passo, todo o desenvolvimento deste projeto. 

Contatos úteis:  

Catia.azevedo@cm-valongo.pt  

Gisela.barbosa@cm-valongo.pt 

229774451 / 224227900  

www.cm-valongo.pt – procura o acesso através de  

 

Aqui, és tu que decides! 


