PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Ministro da Presidência

Organismo: INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE, IP (IPJ)

I – Apresentação geral:

1. O orçamento do Instituto Português da Juventude (IPJ) para o ano de 2010, apresenta um
montante global de 25.294.462€,o que corresponde a uma redução de 7,29% face ao ano
de 2009. Esta redução justifica‐se pela necessidade definida pelo Governo de investir em
outras áreas, também elas prioritárias, de apoio aos Jovens, cujos montantes estão inscritos
nos orçamentos de outras entidades.
2. O orçamento de investimento, no montante de 2.489.838€, regista um acréscimo global de
6,63%, resultante da mobilização de fundos comunitários, 69,33% superior à de 2009, para
a candidatura ao “Programa Compete”, a que corresponde um valor global de 2.997.822€.
O orçamento de investimento para 2010 centra‐se essencialmente: (i) no apoio às infra‐
estruturas das Associações de Jovens, procurando dotá‐las de mais e melhores meios para
a prossecução da sua actividade; (ii) na modernização e utilização de fontes energéticas
mais eficientes nas Pousadas de Juventude; (iii) numa forte aposta na criação de
ferramentas tecnológicas, que maximizem a proximidade e relação com os jovens, apoiada
numa política de informação mais transversal, potenciando os canais existentes, Portal da
Juventude, Lojas JA e Linha da Juventude.

Quadro financeiro comparativo
Unid: €

Orçamento de Funcionamento

2009

2010

Var.
2009/2010

Financiamento do O.E.

13.247.143

12.500.000

‐5,64%

Receitas próprias e outras

10.696.000

9.288.000

‐13,16%

528.238

508.640

‐3,71%

24.471.381

22.296.640

‐8,89%

Receitas Comunitárias
Sub‐Total

2010

Var.
2009/2010

PIDDAC

2009

Financiamento do O.E.

2.511.453

2.489.838

‐0,86%

300.000

507.984

69,33%

2.811.453

2.997.822

6,63%

Receitas próprias e outras
Receitas Comunitárias
Sub‐Total
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Total do Orçamento
(Funcionamento+ PIDDAC)

2009

2010

Var.
2009/2010

Financiamento do O.E.

15.758.596

14.989.838

‐4,88%

Receitas próprias e outras

10.696.000

9.288.000

‐13,16%

828.238

1.016.624

22,75%

27.282.834

25.294.462

‐7,29%

Receitas Comunitárias
TOTAL

A estas verbas deve ainda ser acrescido o montante proveniente do programa comunitário
“Juventude em Acção”, no valor de 3.092.585€, directamente gerido pela Agência Nacional
para a Gestão do Programa Juventude.

II – Acções a desenvolver
3. Como prioridades políticas para o ano de 2010, assinale‐se:
a) Apoio e dinamização do Associativismo Jovem;
b) Reforço e alargamento na área de intervenção da saúde e estilos de vida saudáveis;
c) Reforço da política de informação, baseada na transversalidade, privilegiando uma
relação de proximidade com os jovens;
d) Dinamização e captação de novas parcerias tendo em vista uma maior sinergia das
políticas públicas destinadas aos jovens.
4. Em particular, são de sublinhar as seguintes acções:
Dinamização do Associativismo Jovem

7.394.830€

Continuidade na aposta ao Associativismo Jovem, procurando criar uma rede associativa
dotada de maior capacidade para dar resposta nas suas diversas áreas de intervenção, aos
desafios diários das comunidades para quem realizam o seu trabalho.

Estilos de Vida Saudáveis

995.000€

A promoção da saúde juvenil, numa perspectiva global e multidimensional, será um dos
eixos prioritários da actuação do IPJ em 2010. Através de estratégias de proximidade
estarão em funcionamento 19 gabinetes de saúde e 5 unidades móveis. Estas valências em
conjunto com medidas de formação, acompanhamento e implicação dos jovens,
constituem‐se como instrumentos de sensibilização, informação e aconselhamento em
diversas áreas, nomeadamente, fomento de práticas de exercício físico regular,
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alimentação saudável, prevenção dos consumos nocivos e promoção da saúde sexual e
reprodutiva.

Informação e Comunicação para os Jovens

1.519.437€

O ano de 2010 será marcado por uma forte reformulação das políticas de informação aos
jovens, baseada na transversalidade e relação de proximidade. Assim, o IPJ, assume uma
postura de interactividade e transacionalidade com os jovens, possibilitando a realização de
processos e serviços em linha, numa perspectiva transversal da intervenção do Estado.

Outros Programas e Apoios

2.680.186€

Em 2010 o IPJ irá dar continuidade ao trabalho anteriormente desenvolvido nas áreas do
voluntariado, apoio social, cultura, emprego e empreendedorismo, relações internacionais
e cooperação bem como promoção da cidadania, através dos diversos programas
existentes.
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