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INTRODUÇÃO

Em pouco mais de duas décadas o Orçamento Participativo (OP) transformou-se 
num tema relevante, capaz de convocar, em simultâneo, os poderes governativos, a 
cidadania, nas suas múltiplas formas, a academia e muitos outros actores sociais e 
políticos, para uma reflexão sobre a democracia e a participação. 

Dado o isolamento em que se encontram muitas das experiências de OP, não é 
fácil alcançar uma quantificação exacta da sua expressão a nível mundial. Sabe-se 
claramente que ele está presente em todos os continentes, com maior dinamismo 
na América Latina, Europa, África e mais recentemente na América do Norte, inte-
grando nesta dinâmica cidades pequenas e médias, bem como grandes metrópoles. 

Portugal também não ficou alheio a esta dinâmica. Nos cerca de 10 anos de 
Orçamentos Participativos no país é possível identificar a emergência de mais 
de cinquenta experiências promovidas por Câmaras Municipais e por Juntas de 
Freguesia. As desacertadas abordagens metodológicas, bem como a fraca vontade 
política que esteve na origem de muitas destas iniciativas, ajudam a perceber o ele-
vado grau de mortalidade precoce dos Orçamentos Participativos em Portugal.  

As práticas com maior grau de consolidação são as que conseguiram conjugar mode-
los de participação deliberativos – segundo os quais o cidadão assume o papel de 
decisão sobre uma parte dos investimentos públicos – com um suporte político e 
técnico mais robusto por parte das autarquias promotoras, capaz de sustentar uma 
dinâmica participativa que ultrapassa a tradicionais abordagens assistencialistas. 

A disseminação do OP em Portugal nos próximos anos exige um esforço de reflexão e 
de sistematização, acerca do potencial deste dispositivo para o aprofundamento da 
participação e da democracia ao nível local. Para que as autarquias portuguesas pos-
sam apropriar-se do Orçamento Participativo e transformá-lo numa prática efetiva-
mente frutuosa, torna-se necessário consolidar conhecimentos teórico-conceptuais 
sobre o tema, conjuntamente com um domínio técnico-metodológico que favoreça 
a emergência de um novo referencial de participação cidadã. 



O presente documento visa contribuir em parte para esse processo. Ele começa 
com uma reflexão geral sobre a crise das democracias liberais, e a necessidade de 
aprofundar as práticas de participação dos cidadãos como estratégia para a quali-
ficação do regime. Reúne depois alguns elementos síntese sobre a história e o con-
ceito dos Orçamentos Participativos no mundo enfocando, de forma mais particular, 
na situação portuguesa e na experiência concreta de OP desenvolvido em São Brás 
de Alportel com as crianças e jovens do concelho.   

O presente documento não tem a pretensão de se constituir como um receituário 
para a adopção de Orçamentos Participativos. Não acreditamos em modelos únicos 
e ideais, pelo que cada experiência deverá trilhar o seu próprio percurso, podendo 
certamente beneficiar das aprendizagens realizadas por iniciativas similares mas 
ajustado o processo à sua própria realidade e objectivos. 
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ENQUADRAMENTO
CONCEPTUAL

A CRISE DA DEMOCRACIA LIBERAL

Atualmente, o debate central sobre a democracia focaliza-se na qualidade do regime 
em Estados com estruturas democráticas consolidadas, mais do que na discussão 
sobre os processos de transição política em diferentes países ou sobre as vagas 
democratizadoras. 

A atual discussão sobre a condição democrática está estreitamente relacionada com 
o que Alain Touraine classifica como crise da representatividade política (1994), pre-
tendendo com esta expressão transmitir a ideia de que os cidadãos não se sentem 
muitas vezes representados pela classe governante. Boaventura de Sousa Santos 
(2008) apela à dupla patologia das democracias liberais para aprofundar um pouco 
mais esse sentido da crise. Por um lado, a patologia da representação, uma vez que 
os cidadãos estão cada vez mais distantes da vida política e dos eleitos, que por 
vezes nem os conhecem. Por outro lado, claramente relacionada com a anterior, a 
patologia da participação que se prende com uma ideia muitas vezes comum de que 
não vale a pena participar, pois os cidadãos sentem-se demasiado pequenos para 
enfrentar os grandes interesses e as dinâmicas políticas e económicas que dominam 
a sociedade. 

O êxito da democracia em muitos países, nas últimas duas décadas e meia, con-
trasta fortemente com um mal-estar que se vive em relação a inúmeros problemas 
políticos, sociais, económicos, culturais e ambientais, aos quais a democracia não 
tem respondido de forma cabal, colocando em causa a qualidade do próprio regime. 
A este nível destacamos o fechamento dos políticos no jogo da disputa constante do 
poder, a espetacularidade e encenação a que o próprio Estado se presta nas formas 
de comunicação com a sociedade, a alienação e desafetação política dos cidadãos, a 
descredibilização e a suspeita permanente sobre a ação governativa, a depreciação 
relativa ao desempenho dos partidos, as situações de corrupção da classe política, 
o agravamento das situações de pobreza e das múltiplas formas de exclusão, o sen-
sacionalismo mediático de tudo isto, entre muitos outros aspetos (Dias, 2008a). 
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Este enfraquecimento interno das democracias liberais cruza-se com um atualizado 
debate acerca do procedimentalismo eleitoral como único responsável da legitimi-
dade democrática. Na opinião de muitos autores, a qualificação deste tipo de regime 
passa pelo seu próprio aprofundamento aos diferentes níveis da vida social e não 
apenas no campo meramente político. 

A inexistência de um consenso relativamente ao conceito de democracia não exclui 
alguns parâmetros mínimos de entendimento sobre o regime que remetem para as 
seguintes características: sistema baseado na regra da maioria e no consentimento 
dos governados, a existência de eleições livres e justas num quadro de pluralismo 
político, o respeito e a proteção das minorias e dos direitos humanos. 

Este consenso não diminui, no entanto, uma insatisfação crescente por parte de 
diferentes quadrantes da sociedade que apelam a um conceito contínuo de demo-
cracia, com a possibilidade de variação mediante patamares ou estados que ajuda-
riam a interpretar a condição democrática num dado contexto sociopolítico1, o que 
certamente nos levaria a adotar a designação no plural, ou seja, democracias.

Assim, parece claro que a análise da condição democrática não se pode restringir 
a uma abordagem legalista-constitucional dos sistemas, e deve introduzir conceitos 
que se relacionam mais diretamente com a adesão a valores fundamentais da de-
mocracia, como sejam a liberdade, a igualdade, a participação, entre outros. 

Nesta lógica, António Teixeira Fernandes diz que mesmo que seja democrático o 
sistema político, enquanto regime, não significa que seja democrática a sociedade. 
(…) Um regime político pode ser livre e democrático pela lei e pelas suas institui-
ções, e não o ser pelos costumes e pela vida social. Assim como pode ser livre e 
democrático pelos costumes e pela vida social, e não o ser pela lei e pelas institui-
ções do poder. Uma sociedade verdadeiramente democrática é aquela que o é na 
sua lei e nas suas instituições, mas sobretudo na prática democrática do quotidiano 
dos indivíduos (2004: 35-36). 

1. Uma das medidas mais reconhecidas é que a foi produzida pela organização norte-americana Freedom House 
(www.freedomhouse.org) que definiu, por um lado, uma escala de 1 a 7 para ajudar a medir as liberdades políticas e 
civis, e por outro, um conjunto de critérios para a avaliação da democracia eleitoral em diferentes países. 
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Incluamos nestes os governantes e também os governados. Isto significa dizer que 
um regime político é tanto mais democrático quanto mais o poder estiver distribuído 
e difundido na sociedade. 

Neste sentido, a proposta de Boaventura de Sousa Santos passa pela reinvenção 
do próprio Estado, uma vez que a modernidade ocidental reduziu o poder político 
ao poder agregado à volta do Estado. Segundo o autor, o objetivo é promover a 
proliferação de espaços públicos não estatais a partir dos quais seja possível re-
publicizar o espaço estatal, entretanto privatizado pelos grupos sociais dominantes 
que exercem hoje o poder por delegação do Estado (2000:20). O vasto campo de 
experimentação sobre as potencialidades dos espaços públicos não estatais, visível 
em diferentes partes do Mundo leva o autor a sustentar a ideia de uma imaginação 
utópica que neste domínio se possa afirmar pela radicalização da democracia.  

A PARTICIPAÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA A QUALIFICAÇÃO DA DEMOCRACIA

Apesar da abordagem liberal se ter tornado dominante ao longo do século XX e 
início deste novo século, tem-se assistido desde o período do pós-guerra a uma re-
valorização dos argumentos participacionistas que haviam perdido peso nas últimas 
décadas, pondo em causa muitas das limitações do modelo demoliberal. 

É verdade que a participação tem sido, muitas vezes, analisada como um fenómeno 
espontâneo, como se se tratasse de uma vontade humana universal (Bordenave, 
1994). No entanto, a realidade de grande parte dos países democráticos obriga-nos a 
rever esta concepção, sobretudo se tivermos em conta o profundo alheamento das 
pessoas face ao espaço público e à vida em comunidade.

A par disto, o próprio conceito de participação tem vindo a sofrer um processo de 
esvaziamento, ou até mesmo de excesso de sentido. O uso indiscriminado que dele 
tem sido feito vulgariza-o e obscurece o seu real significado. 

É, por isso, importante assumir desde logo que não existe uma forma consensual 
de definir a participação. É por vezes compreendida numa óptica mais afectiva, en-
quanto uma necessidade universal dos seres humanos de interacção entre si, em 
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contraponto com outras percepções mais instrumentais que a encaram enquanto 
ferramenta com potencial económico e político. O enfoque que aqui se pretende 
dar a este tema, visa entender a participação como um contributo para a intervenção 
activa dos cidadãos e das organizações na construção da sociedade, sendo que tal 
implica o envolvimento desses actores nos processos de decisão aos mais variados 
níveis da vida política, económica, social e cultural dos territórios em que se encon-
tram inseridos. Segundo este entendimento, participar significa “fazer parte” de um 
grupo ou sociedade e “tomar parte” no seu processo de desenvolvimento. 

No atual quadro de questionamento das limitações da democracia representativa, a 
proposta que aqui se faz da participação é claramente a de um processo transfor-
mador que a complementa e reforça. Aliás, o desafio às formas como a democracia 
funciona, em geral não resultam tanto de uma desagregação dos valores democráticos 
mas, ao contrário, do incremento de uma visão crítica entre os cidadãos que pode 
melhorar e reformar os mecanismos existentes de democracia representativa e, certa-
mente, maior empenho activo da sociedade civil em novos dispositivos de expressão 
política. Este processo transformador não deve, pois, fundar-se na elaboração de leis 
que disciplinem a participação cívica, mas sim na criação de condições para a sua 
prática corrente, natural e adquirida, assente fundamentalmente numa perspectiva 
bottom-up, visando a democratização do Estado, da economia e da sociedade. 

As sociedades que entendem a participação e a cidadania activa neste prisma, têm a 
capacidade de se democratizar verdadeiramente e de introduzir no quotidiano dos 
indivíduos e das organizações práticas que vão muito além do acto eleitoral. 

A emergência dos Orçamentos Participativos

A primeira experiência de OP surgiu na cidade brasileira de Porto Alegre, em 1989. 
Desde essa data, têm-se multiplicado um pouco por todo o mundo este tipo de inicia-
tivas. Todas iguais quanto à designação de OP, mas todas diferentes na forma como 
se implementaram e têm desenvolvido, assim como nos resultados alcançados. 
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Um olhar pela história destas experiências2 permite diferenciar cinco grandes fases3: 

Fase I: que corresponde a um período de experimentações, entre 1989 e 1997, em 
que se destacam as iniciativas levadas a cabo em Porto Alegre, no Brasil, e em 
Montevideu, no Uruguai. Esta fase corresponde grosso modo a 2 mandatos eleito-
rais para a administração local no Brasil (1989/1992 e 1993/1996), onde um número 
superior a 30 municípios avançou com a experiência de OP;

Fase II: período da chamada massificação brasileira das experiências de OP, que 
decorreu no mandato seguinte, ou seja, entre 1997 e 2000, durante o qual mais de 
140 municípios brasileiros adoptaram o OP, com variações significativas4;

Fase III: que emerge sobretudo depois do 2000, em que se tem vindo a verificar a 
expansão destas experiências fora do Brasil, num quadro de ampla diversificação. É 
nesta fase que emergem inúmeras iniciativas de OP em cidades latino-americanas 
e europeias, recorrendo a modelos existentes, onde se destaca Porto Alegre, mas 
com adaptações a cada local, o que implicou nalguns casos alterações substanciais 
ao desenho original;

Fase IV: que reflecte uma tendência iniciada em 2007 de construção de redes de 
cooperação nacionais e internacionais de OP, com destaque para as redes brasileira, 
colombiana, argentina, espanhola, alemã, entre outras, bem como para a Plataforma 
Internacional de Orçamentos Participativos que tem procurado disseminar esta 
temática e favorecer uma maior cooperação entre governos locais de vários países 
e continentes;

Fase V: o “salto de escala territorial” dos Orçamentos Participativos e a sua integra-
ção com outros instrumentos de participação cidadã. O Brasil volta a ser pioneiro 
nesta matéria, com os exemplos de vários estados, entre os quais o de Rio Grande 

2. Apesar de terem passado cerca de 23 anos da primeira iniciativa de OP, o que levaria a supor que já não se trata 
de uma experiência mas de uma prática democrática consolidada, opta-se por utilizar a designação “experiência”, 
pelo facto de não existir um corpo inequívoco e consolidado do seu estado de desenvolvimento, continuando em 
processo de construção.

3. Adaptado de Cabannes e Baierle, 2004. Estes autores identificaram na sua obra as três primeiras fases aqui 
propostas. 

4. Para mais informações sobre esta fase consultar a obra de Ana Clara Ribeiro e Grazia de Grazia (2003).  
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do Sul, que tem em curso um “Sistema Estadual de Participação Popular e Cidadã”, 
dentro do qual concebeu cerca de duas dezenas de dispositivos de envolvimento 
dos cidadãos na definição das políticas públicas, sendo o OP um deles. 

Desde o seu surgimento, nos anos 80 do século passado, o Orçamento Participativo  
(OP) tem conquistado a simpatia e o reconhecimento de diferentes sectores da 
sociedade. Atualmente, o OP está presente em todos os continentes, com especial 
destaque para a América Latina, a Europa, a África e mais recentemente a América 
do Norte.

Imagem 1: Mapa dos Orçamentos Participativos no Mundo

Fonte: SINTOMER, Yves et al. (2012) Aprendendo com o Sul: O Orçamento Participativo no Mundo – um 
convite à cooperação global, Engagement Global gGmbh; Bona, pp. 10.

A ampla disseminação destas práticas tem vindo a assumir contornos de maior for-
malização em alguns contextos. É o caso do Peru e da República Dominicana, onde 
o “OP como experiência” deu lugar ao “OP como política pública institucionalizada”. 
Outros países estão também a tentar legislar sobre esta matéria, como é o caso da 
Argentina e do Chile. 



Esta disseminação e visibilidade crescentes não deixaram indiferentes organizações 
internacionais como o Banco Mundial, as Nações Unidas e a própria União Europeia, 
que, embora de formas distintas, têm vindo a favorecer esta dinâmica.

CONCEITO DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Perante a diversidade de experiências e realidades, torna-se necessário dispor de 
uma conceção abrangente, não vinculada a especificidades locais. Nesta perspetiva, 
pode dizer-se que o OP se constitui como uma nova forma de governação assente 
na participação direta dos cidadãos:

• na identificação dos problemas e das necessidades do território,
• na definição dos projetos prioritários,
• na implementação desses investimentos,
• na sua monitorização e avaliação.

O OP deve ser entendido como um processo com duas fases sequenciais e inter-
dependentes: uma de apresentação de propostas, priorização de investimentos e 
planeamento orçamental, e outra de execução, monitorização e avaliação das de-
cisões tomadas. Esta é uma das características que permite ao OP assumir uma 
perspectiva sistémica, contrariando as práticas de participação mais comuns e fre-
quentemente mais recuadas, segundo as quais ao cidadão cabe apenas identificar 
problemas e sugerir intervenções, sem que em algum momento possa assumir parte 
do processo decisional sobre os recursos e as políticas públicas. 

Os cerca de 10 anos de Orçamentos Participativos em Portugal, marcados por uma 
constante instabilidade e fragilidade política e metodológica destas práticas, per-
mite-nos colocar a hipótese de que o conceito não se encontra estabilizado, tendo 
mesmo sido ampla e indevidamente utilizado para apelidar práticas de governação 
muito distantes de um processo de OP. 

Os Orçamentos Participativos em Portugal têm sido promovidos com o objetivo, 
entre outros, de reconstruir laços de confiança entre a classe política e os cidadãos. 
É evidentemente uma matéria de grande importância na medida em que uma das 
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mais preocupantes rupturas do regime democrático português é a quebra de con-
fiança entre quem governa e quem é governado; entre as pessoas e as instituições. 
São bastante evidentes os sinais de descrédito da população relativamente à classe 
política. Embora menos percetíveis, mas igualmente determinantes, são os indícios 
de desconfiança da classe política em relação à população, considerando que esta é 
portadora de sentimentos de egoísmo e individualismo, contrários à necessidade de 
gerir bens comuns e de produzir interesses colectivos. 

Esta é uma questão bastante preocupante porque a confiança é o motor da demo-
cracia representativa – através da delegação de poder – mas é também a base para o 
empenho dos indivíduos na participação. É por isto que devemos compreender que 
qualquer processo de envolvimento voluntário dos cidadãos só acontece quando 
estes têm confiança. Deste modo, a participação não é uma variável independente 
mas uma variável dependente dos resultados que o processo participativo é capaz 
de produzir.

Nas sociedades com níveis mais elevados de confiança interpessoal a acção colec-
tiva sai reforçada, gerando mais participação cívica, mais confiança nas instituições 
em geral e nas instituições políticas em particular, e por último, mais satisfação com 
a democracia.

Portugal é dos poucos países no mundo em que o termo “democracia participativa” 
está presente da Constituição da República. Todavia, o país arquitectou toda a sua 
estrutura institucional para servir de suporte ao regime de representatividade, negli-
genciando muito significativamente o desígnio constitucional da participação. 

O OP não será suficiente para cumprir este propósito, mas poderá assegurar alguns 
contributos importantes para o aprofundamento e a qualificação da democracia ao 
nível local, contendo muitos dos ingredientes necessários para se transformar numa 
escola de cidadania, capaz de contaminar vários sectores da governação e da admi-
nistração pública autárquica. 



NOTAS
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CONDIÇÕES NECESSÁRIAS 
PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO

A implementação de um processo de OP requer que se reúnam condições políticas, 
institucionais e técnicas. 

Sendo um processo sem previsão no quadro legislativo nacional, a adoção do OP 
depende, em primeiro lugar, da vontade política do poder local. Sem ela não é pos-
sível implementar uma experiência de participação cidadã na definição orçamental 
das autarquias. 

Essa vontade do Executivo pode decorrer da intenção de garantir maior eficácia e 
eficiência à gestão autárquica, mas deve assentar, igualmente, no entendimento da 
participação como forma de apoio à ação governativa e como elemento chave para 
o desenvolvimento da cidadania e da democracia.

Não basta a vontade do Executivo para que o OP se realize com sucesso. É também 
preciso ‘convencer’ o corpo técnico da autarquia da bondade deste processo e da 
necessidade de colaborar na sua implementação, sabendo que isso significa alterar 
a metodologia de elaboração do Orçamento Municipal, transformar procedimentos 
administrativos e processuais. 

A implementação de uma prática como esta implica normalmente a presença de al-
guns técnicos e técnicas nas reuniões públicas, quase sempre realizadas à noite. Por 
outro lado, o Executivo Municipal tem de garantir, também, a afetação de elementos 
técnicos à organização e dinamização do processo de participação ou, em alternati-
va, contratar uma equipa externa com esse objetivo. Neste último caso, será sempre 
vantajoso colocar elementos técnicos da Autarquia a acompanhar a equipa externa, 
de forma a promover o desenvolvimento de competências próprias neste domínio. 

De qualquer modo, a adoção do OP implica sempre um acréscimo de trabalho para 
o Executivo e seu corpo técnico, já bastante sobrecarregados.
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A realização de uma experiência de OP requer o domínio de um conjunto de pro-
cedimentos e metodologias participativas, pelo que se recomenda a organização 
prévia de formação neste tipo de metodologias para o corpo técnico diretamente 
envolvido no processo, assim como para elementos do Executivo autárquico. Esta 
questão é central, já que os resultados de uma experiência de OP variam em função 
da forma como é conduzida a iniciativa, dinamizadas as sessões públicas, estabe-
lecido o diálogo com a população, etc. 

Faz igualmente sentido realizar visitas a experiências de OP existentes, como forma 
de contactar com diferentes modelos e métodos de implementação. 

No primeiro ano de realização do OP pode haver vantagem em recorrer a uma equi-
pa de consultoria externa, especializada neste tipo de metodologias e de processos, 
para auxiliar o Executivo na definição do modelo de OP a adotar, assim como na sua 
implementação e desenvolvimento. Esta equipa pode ainda facilitar ou assumir a 
formação do corpo técnico da Autarquia, preparando-o para a condução autónoma 
do processo em anos subsequentes.

É igualmente necessário realçar a necessidade de desenvolver uma campanha de 
comunicação do OP, que seja capaz de produzir informação útil sobre o processo e 
de mobilizar as pessoas para a participação. O recurso a suportes diferenciados é 
normalmente a melhor aposta, pois permite alcançar públicos distintos, assegurando 
maior diversidade e representação social.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CRIANÇAS E JOVENS

Durante muito tempo a participação das crianças e dos jovens foi descurada na 
agenda política. Nos últimos anos o afastamento progressivo das camadas mais jo-
vens da sociedade, em relação à vida pública e à participação na vida institucional e 
mesmo associativa, tem vindo a gerar algumas preocupações. 

Atualmente, é visível a quase inexistência de espaços e instâncias de sociabilidade 
que assegurem uma educação efetiva dos mais jovens para a democracia e para a 
cidadania. A família, os grupos de amigos, os estabelecimentos de ensino e forma-
ção, as coletividades locais, os partidos políticos, entre outros, demitiram-se dessa 
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função. Muitos destes espaços são inclusive fomentadores de lógicas de competição 
entre os mais jovens, o que obviamente terá repercussões na cultura participativa e 
democrática deste grupo social. 

Como refere Augusto de Franco, “nada ou quase nada aprendemos de democracia 
na infância ou na juventude. Quando ficamos adultos também não temos suficientes 
oportunidades de aprender e praticar a democracia” (2007: 7-8) em diferentes espa-
ços de vivência quotidiana. 

Mesmo no contexto político, onde se incluem os órgãos de governo, as instâncias 
de representação e governação da sociedade, os partidos, entre outros, o analfa-
betismo democrático é muitas vezes evidente. Este problema não é tão acentuado 
em relação à compreensão do funcionamento formal do sistema de democracia re-
presentativa; ele está mais patente no entendimento da democracia enquanto cul-
tura de relações sociais, de regulação de conflitos e de construção de consensos. A 
disciplina de voto nas bancadas parlamentares é um sintoma claro da ausência de 
liberdades individuais dentro deste tipo de estruturas. Em alguns casos, as opções 
institucionais dos partidos passam mesmo pela ostracização ou afastamento com-
pulsivo dos elementos que manifestam ideias diferentes sobre materiais políticas. 

As universidades são também um exemplo claro de espaços em que o pensamento 
livre é altamente restringido. As regras hierárquicas, as nomenclaturas, os títulos, 
entre outros aspetos, são elementos de enorme diferenciação social e profissional, 
que quando aliados à competição desenfreada entre os seus elementos demons-
tram claramente uma ausência de cultura democrática. Poderíamos obviamente 
continuar esta reflexão em relação às organizações da sociedade civil sem fins lucra-
tivos, aos sindicatos e às empresas, nas quais iríamos certamente encontrar práticas 
correntes que representam atropelos evidentes à ordem democrática, embora esse 
não seja o objeto central da reflexão que aqui pretendemos fazer.

Perante este cenário, ganham importância todas as práticas que têm como objetivo 
encorajar a participação cívica e política das gerações mais novas na vida quotidiana 
dos territórios. É exatamente a este nível que se inserem as experiências de OP com 
crianças e jovens. Essas representam processos de inovação social e política, fomen-
tadores de uma cultura mais democrática e mais participativa. 



O conhecimento que hoje se possui sobre estas experiências é ainda pouco consis-
tente, embora valha a pena referir que se tratam de processos em ampla difusão. A títu-
lo de exemplo podemos referir as seguintes: Cotacachi (Equador), Barra Mansa, Icapuí 
e Fortaleza, Recife, Goiânia (Brasil5), Ciudad Guyana (Venezuela), Salto (Uruguai), Lima 
Norte, Jesus Maria, Pachacamac (distritos da área metropolitana de Lima, no Perú), 
Rosário (Argentina), Vancouver (Canadá), Sevilha e Córdoba (Espanha). Portugal não 
ficou alheio a esta dinâmica, tendo assistido à criação da primeira experiência do gé-
nero em São Brás de Alportel, em 2006, e à segunda, na Freguesia de Carnide, em 
2007 (Dias, 2008), seguidas do OP Escolar, da Câmara Municipal de Lisboa, do OP 
Jovem da Trofa, ambos em 2011, e do OP Jovem de Condeixa, em 2012. De referir 
ainda a experiência de OP dos Liceus, desenvolvida pela Região de Poitou-Charentes, 
em França, cujo processo permite aos alunos das escolas envolvidas decidirem como 
gastar cerca de 10% do orçamento geral da região para o sector da educação, o que 
corresponde a aproximadamente 11 milhões de euros6. 

O Orçamento Participativo Crianças e Jovens (OPCJ) pode ser definido como “um 
projeto pedagógico com ênfase na socialização, na promoção do protagonismo in-
fanto-juvenil, apoiado no acompanhamento e peculiaridades da infância e da ado-
lescência, com o objetivo de construir espaços de promoção da prática política” 
(Matos, 2007:4). 

Para Félix Sánchez (cit. in César Muñoz 2004), o OPCJ é um programa inovador na 
gestão das políticas públicas; é um instrumento que combina a democracia partici-
pativa e a representativa; é uma forma de exercer a cidadania; é uma proposta que 
valoriza as reflexões dos mais novos encerrando, assim, a ideia da sua incapacidade; 
reconhece-os como um sector que integra o universo dos cidadãos; é um exercício 
ativo e quotidiano dos direitos e reveste-os de ferramentas para a vida. 

Este processo permite dar a palavra aos mais novos valorizando as suas opiniões 
e ideias e reconhece que são capazes de refletir sobre o que se passa à sua volta, 
nomeadamente, no seu município, na sua rua, bairro ou sítio, na sua escola, no seu 

5. A este nível devemos referir também o OP Crianças e Jovens de São Paulo, embora se trata uma experiência que 
entretanto deixou de existir.

6. Para mais informações consultar http://bpl.poitou-charentes.fr
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país e no mundo. Por outro lado, começam desde cedo a perceber que os projetos 
têm custos; a diferença entre as atribuições do poder público local e do central; o 
que compete ao público e ao privado; o que é uma despesa de funcionamento e 
uma despesa de investimento, entre muitos outros aspetos essenciais. Pelo exposto 
facilmente se compreende que o OPCJ envolve um processo de elevadíssima carga 
educativa e formativa para os seus intervenientes. 

Na opinião de César Muñoz (2004), existem três razões fundamentais para se reali-
zar estes processos com as crianças e jovens: têm muito mais espontaneidade e uma 
maior capacidade imaginativa que os adultos; se eles não participassem perdia-se 
entre 30 a 50% da participação cidadã, e têm uma visão diferente da dos adultos.

O OPCJ é trabalhado na maioria dos casos nas escolas, porque se reconhece que 
é nestes espaços que muitas das crianças e jovens “vivenciam o primeiro encontro 
com a sociedade e têm a oportunidade de, por meio da participação, começar a con-
struir a sua autonomia. É aí que ela se depara com o público, com o início da cons-
trução do significado do que é o coletivo” (Gadotti, 2005:4). Esta ligação à escola 
permite encarar o OPCJ como parte integrante do paradigma da educação como 
prática política transformadora. Uma prática capaz de valorizar o protagonismo in-
fantil nos processos de gestão territorial, recusando as abordagens tradicionais que 
perspetivam as camadas mais jovens como grupos incapazes e impreparados. 

Num mundo marcado pelo individualismo crescente, pela competição desenfreada 
em todas as esferas de socialização, pela negligência de muitas famílias em relação 
ao percurso escolar e ao desenvolvimento pessoal e social dos seus filhos, pela con-
ceção das crianças e jovens como os homens e as mulheres de amanhã, o OPCJ 
vem obrigar-nos a refletir de uma outra forma sobre a cidadania e a democracia na 
perspetiva das gerações mais novas.

As crianças e os jovens são sempre encarados como “o futuro”, “uma esperança”, 
“uma promessa”, e nunca como “o presente”, “uma certeza” e “uma realidade”. Na 
perspetiva dos adultos, a infância é normalmente um período de espera e de amadu-
recimento passivo. 

O OPCJ vem contrariar estas noções afirmando que as crianças e os jovens não são 
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um futuro adiado mas um presente confirmado; não são os cidadãos e as cidadãs de 
amanhã, mas os cidadãos e as cidadãs de hoje. Mais uma vez a democracia repre-
sentativa tende a reduzir a dimensão de cidadão à de eleitor, razão pela qual adia a 
admissão das crianças e dos jovens à sociedade dos adultos apenas quando esses 
chegam à maioridade. 

O OPCJ não apenas promove a participação dos mais novos, como favorece um 
diálogo intergeracional centrado na partilha de olhares diferenciados sobre os pro-
blemas e as necessidades de um território. As experiências existentes permitem-nos 
avançar a ideia de que os jovens funcionam como elementos de mobilização dos 
próprios adultos para o processo participativo.

Para além disso, o OPCJ concede a oportunidade dos mais novos refletirem sobre 
o seu papel enquanto cidadãos no município, e assim perceberem que devem ter 
um papel mais ativo na construção da sociedade, pois grande parte desta popula-
ção “desconhece os seus direitos e deveres, está muitas vezes equivocada sobre as 
funções e as competências dos poderes públicos, vive alheada dos processos de de-
senvolvimento dos seus territórios, não possui informação para poder avaliar estes 
e outros aspetos da vida social, está contagiada pela informação parcial veiculada 
pelos grandes órgãos de informação” (Dias, 2006: 109).

No entanto, Morales et al. (2006) encontraram algumas dificuldades na elaboração 
deste processo. Salientam o seu desconhecimento entre as pessoas que formam es-
tes sectores da população; as campanhas de informação são insuficientes e descon-
textualizadas; há uma falta de formação para participar nestes processos; as dinâmi-
cas e técnicas devem ser diferentes em relação à dos adultos, sendo necessária uma 
metodologia específica para dinamizar a sua participação; faltam materiais educati-
vos para formar e dinamizar este público.

O OPCJ torna possível trabalhar a questão da participação desde muito cedo com 
os mais novos, facilitando o desenvolvimento de determinadas competências, assim 
como o sentido crítico sobre o mundo que os rodeia. A expectativa é obviamente a 
de contribuir para a formação de cidadãos e cidadãs mais vigilantes e atuantes nos 
contextos em que vivem, aprofundar as noções e as práticas de cidadania, de forma 
a construir sociedades mais justas e democráticas. 
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CRIANÇAS E JOVENS – O CASO DE SÃO BRÁS 
DE ALPORTEL

O OPCJ pretende promover nos jovens com idade escolar os valores da responsabi-
lidade cívica, do envolvimento na vida da comunidade, a educação para a cidadania, 
a importância da partilha de responsabilidade e, em última instância, desenvolver 
competências para a participação. 

• Os principais objetivos da implementação de um processo de OPCJ são vários e 
não se esgotam na seguinte lista:

• Permitir que as crianças e jovens envolvidos entendam o que é um Orçamento 
Participativo assim como o seu funcionamento;  

• Tomar consciência do papel de cada elemento como cidadão, na perspetiva de 
uma cidadania ativa;

• Promover a educação para a cidadania;

• Distinguir despesas de investimento público e privado;

• Conhecer as competências das autarquias;

• Desenvolver competências de retórica, argumentação, estabelecimento de prio-
ridades e decisão;

• Reforçar o conhecimento do território;

• Informar e mobilizar toda a comunidade escolar para a participação;

• Divulgar o Orçamento Participativo.

No âmbito do projeto @ventura7, com financiamento do Programa Escolhas, o OPCJ 
teve início em 2006, em São Brás de Alportel, tendo sido esta uma experiência pio-
neira em Portugal. Em 2010 os jovens participantes tiveram a oportunidade de vo-
tar num projeto até ao valor máximo de 5000€. Esta foi a primeira experiência de 
OPCJ deliberativo na Europa.

Em 2011 o processo em São Brás de Alportel voltou a ser consultivo. 

7. O projeto @ventura resulta de uma parceria entre a Associação In Loco (entidade promotora e gestora), Câmara 
Municipal de São Brás de Alportel e Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas.



GUIÃO METODOLÓGICO

Trata-se de uma metodologia testada e consolidada de participação dos jovens na 
discussão e definição das prioridades de investimento nos seus territórios, podendo 
por essa via influenciar o desenho das políticas públicas locais e contrariando alguns 
dos problemas identificados, nomeadamente:

• Criando um espaço formal de diálogo entre os jovens e os atores políticos locais;

• Reforçando o protagonismo juvenil na vida comunitária;

• Compreendendo o papel dos poderes políticos, seu potencial e fragilidades;

• Contribuindo para criar uma cidadania juvenil informada e crítica, com potencial 
de intervenção na vida dos seus territórios.

É uma metodologia de mobilização e intervenção comunitária por parte dos jovens. 
O processo participativo oferece a flexibilidade necessária para que a intervenção 
dos jovens se possa orientar para uma abordagem territorial (no âmbito do qual a 
comunidade é perspetivada em termos sistémicos) ou sectorial (orientado para uma 
área temática ou problema especifico).

A metodologia do OPCJ é orientada para a criação de uma consciência coletiva, por 
parte dos jovens, sobre as necessidades do território, e em particular dos grupos 
mais vulneráveis. Os instrumentos de participação criados permitem uma reflexão 
sobre as dimensões mais coletivas da comunidade local.

O processo é aberto e plural, permitindo a diversidade de opiniões, de perfis dos 
participantes, como forma de proporcionar um espaço de aprendizagem sobre as 
diferenças e as necessidades de cada um e do coletivo. Ou seja, a metodologia do 
processo procura a construção de consensos mais coletivos, sem anular a singulari-
dade de cada participante. O motor da participação é o interesse individual, mas 
dentro de um espaço de participação como o OPJ, os jovens acaba por construir 
soluções coletivas para os problemas que identificaram.



27

Importa referir que esta é uma metodologia disseminável. Não é apresentada como 
uma receita, mas sim como uma proposta metodológica flexível e ajustável a diferen-
tes realidades institucionais e territoriais. Exemplos desta transferibilidade são os 
casos do Orçamento Participativo Crianças de Carnide e o Orçamento Participativo 
Escolar de Lisboa. 

A metodologia que apresentamos foi adaptada no território de São Brás de Alportel 
em 2011/2012. Desde 2006 a mesma tem vindo a sofrer alterações em virtude da 
incorporação dos resultados da avaliação ao processo. 

A presente proposta, representada na Figura 1, é adaptável a qualquer território e 
apresenta 4 fases que explicaremos detalhadamente. 

Figura 1 – Ciclo do OPCJ
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No entanto, não existem receitas nem modelos únicos sobre a forma como o OP 
deve ser implementado e desenvolvido. Existem, aliás, amplas variações entre as 
experiências existentes. 

De todas as formas, consideramos que é possível sugerir um roteiro para a adoção 
do OP por parte das autarquias/escolas/movimentos associativos, sendo que este 
deve ser considerado como uma proposta de trabalho, passível de ser aprofundada 
de acordo com os objetivos que se pretendem alcançar em cada caso concreto. 

A monitorização e avaliação é um processo constante e presente em todos os mo-
mentos. Neste ponto recomendamos a criação de um sistema de monitorização e 
avaliação da experiência de OP que permita compreender o caminho percorrido, 
ajustar desvios à programação inicial e introduzir melhorias de ano para ano. Um 
sistema como este deve prever a recolha de dados essenciais para a avaliação do 
processo, dos resultados e dos impactos do OP.   

1ª FASE – PREPARAÇÃO DO PROCESSO DE OPCJ

A fase de preparação do processo prevê diferentes ações:

i. Reuniões preparatórias
Pretende-se a realização de reuniões preparatórias entre a Equipa OP, Câmara 
Municipal, a Direcção Regional de Educação, Escola, com vista à definição e ope-
racionalização do modelo e do ciclo de participação.

ii. Criação/revisão da metodologia 
Este trabalho pretende a definição da metodologia (fases do processo, criação 
de instrumentos de participação, atores, etc.).

iii. Definição territorial, orçamental e temporal
O âmbito do OPCJ é o território do Município envolvido e abrange todas as 
áreas de competência da autarquia.
O processo de participação incide sobre toda a componente de investimento 
público municipal. 
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As propostas dos participantes poderão ser apresentadas oralmente ou por es-
crito, recorrendo a instrumentos de consulta criados para o efeito.
O OPCJ poderá ter carácter deliberativo, no quadro do orçamento fixado para 
a iniciativa ou consultivo, o que significa que as crianças e jovens são convidadas 
a participar no processo no sentido de apresentarem propostas de investimento, 
mas sem poder de decisão sobre essa matéria.
O processo é desenvolvido em contexto escolar e deverá iniciar e terminar no 
mesmo ano lectivo. 

iv. Enquadramento normativo 
Tendo em conta o carácter pedagógico desta iniciativa de participação e o uni-
verso a que se dirige, o “OPCJ” é regulado por normas de participação próprias 
de modo a facilitar a compressão e regulação do processo por parte de todos os 
intervenientes.

v. Formação de técnicos envolvidos 
A realização de uma formação/sessão de informação, ministrada por elementos 
da Equipa OP devidamente formados, dirigida aos técnicos envolvidos (profes-
sores das turmas abrangidas designados pela Escola para atuar no âmbito do pro-
jeto, funcionários da autarquia e outros), pretende a facilitar a compreensão da 
metodologia e dos instrumentos a utilizar, assim como dotá-los de competências 
para a implementação do processo. 
Este é um aspeto essencial na medida em que as sessões com os alunos decor-
rerão em período lectivo.

vi. Divulgação do processo
Este é um aspeto central no processo de implementação e desenvolvimento de 
qualquer OP. O facto de ser um processo inovador, ainda pouco conhecido por 
parte da opinião pública, requer uma estratégia de comunicação assertiva, capaz 
de fazer passar uma imagem própria e mobilizadora das pessoas. 
Para tal, é possível recorrer aos mais diversos suportes de informação e comuni-
cação. 
O recurso às bandas desenhadas alusivas ao OPCJ é um excelente material pro-
mocional do processo junto das camadas mais jovens. 
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Algumas recomendações

Às autarquias interessadas na implementação de processo de OP, recomenda-se:

• o desenvolvimento de um processo formativo a nível interno, que envolva técni-
cos e dirigentes intermédios. Uma ação deste tipo tem a vantagem de criar um 
entendimento e uma linguagem comuns sobre o OP dentro da máquina admi-
nistrativa, e de facilitar os canais de comunicação na fase de implementação do 
processo;

• a conceção de um processo capaz de colocar em discussão pública não apenas 
os investimentos mas também as receitas da autarquia. Esta é uma matéria de-
cisiva para a criação de uma consciência cidadã sobre as potencialidades mas 
também sobre os limites de ação dos poderes locais;

• a criação de uma equipa de projeto capaz de comunicar com a população e com 
os diferentes serviços da Autarquia, assegurando condições internas e externas 
mais favoráveis à implementação do processo.

Participantes

• Equipa do OP;

• Elemento do Conselho Executivo da Escola; 

• Docentes responsáveis pelas turmas abrangidas;

• Funcionários da autarquia;

• Dirigentes e técnicos (formadores) ligados a outras experiências de OP em Por-
tugal e no estrangeiro;

• Outros.

Produtos/Instrumentos

• Guião metodológico;

• Instrumentos de divulgação (cartazes, bandas desenhadas, etc.).
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2ª FASE – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS

A fase da Apresentação de propostas e Análise Técnica das Propostas prevê a rea-
lização, num primeiro momento, de 4 sessões por turma com duração mínima de 90 
minutos, cada uma. O número de sessões pode ser alterado, de acordo com crité-
rios de funcionalidade, aprendizagem ou temporais, por decisão conjunta da equipa 
OPCJ, da escola e autarquia. 

i. A 1ª sessão com as turmas visa o enquadramento dos alunos na temática, introdu-
zindo conceitos como: democracia e modelos de representação, orçamento, econo-
mia familiar, receitas, despesas de financiamento e de investimento, competência do 
sector público (poder central e local) e privado. (ver Anexo 1)

ii. Para facilitar a compreensão do tema “gestão orçamental”, os alunos realizam o 
exer cício pratico “orçamento da família Silva”. (ver Anexo 2)

Imagem 2 – Apresentação da atividade aos alunos
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Imagem 3 – Elaboração do Exercício prático “Orçamento família Silva”

Imagem 4 – Elaboração do Exercício prático “Orçamento família Silva”
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O seguinte quadro pretende facilitar a dinamização da primeira sessão.

Quadro 1 – 1ª sessão em turma – Objetivos, recurso e metodologia

Objetivos Gerais

Compreender 
o que é um 
orçamento 

Compreender 
genericamente 
o que é um 
Orçamento 
Municipal

Compreender 
o conceito de 
Orçamento 
Participativo

Objetivos Específicos

Compreender o que 
são receitas, despesas, 
poupança e dívida.

Saber calcular um 
orçamento familiar.

Definir boa e má gestão 
orçamental;
Refletir sobre a definição 
de prioridades.

Compreender a origem 
dos recursos;
Diferenciar despesas de 
funcionamento e
despesas de investimento;
Compreender o conceito 
de Executivo Municipal.

Compreender a 
diferença entre um 
Orçamento Público 
Municipal tradicional e um 
Orçamento 
Participativo.

Metodologia 

Métodos 
interrogativo e 
expositivo

Método ativo

Método expositivo

Método expositivo

Método ativo

Recursos  

Computador
Data show
Apresentação em PowerPoint
Quadro
Marcadores para o quadro

Ficha com exercício prático 
referente ao orçamento da 
família Silva

Computador
Data show
Apresentação em PowerPoint
Quadro
Marcadores para o quadro

Computador
Data show
Apresentação em PowerPoint
Quadro
Marcadores para o quadro

Computador
Data show
Apresentação em PowerPoint
Quadro
Marcadores para o quadro

continua
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iii. Na 2ª sessão os alunos são convidados a apresentar as suas propostas. 

As propostas e projetos a apresentar pelos alunos devem obedecer aos critérios 
gerais estabelecidos nas Normas de Participação do Orçamento Participativo.

Quadro 2 – Critérios gerais das propostas

Critérios gerais das propostas

Devem ser apresentadas nas sessões, em contexto de aula não sendo consideradas as propostas 
entregues por outra via;

Devem sempre enquadrar-se nas das áreas temáticas de competência da autarquia;

Devem ser específicas, bem delimitadas na sua execução e, se possível, no território, para uma 
análise e orçamentação correta;

Podem ser apresentadas de forma oral, escrita, em sistema áudio e/ou vídeo ou outro;

Em caso do processo ser deliberativo, não serão consideradas propostas ou projetos que configu-
rem pedidos de apoio ou venda de serviços a entidades concretas, que se verifiquem exceder o 
montante de x euros (a definir) ou o prazo de x anos para a sua execução (consoante o período de 
mandato do executivo municipal), que contrariem ou sejam incompatíveis com planos e projetos 
municipais, que sejam relativas à cobrança de receita e funcionamento interno da autarquia ou 
que sejam demasiado abrangentes ou genéricas.

Para facilitar o processo de elaboração de propostas, a Equipa OPCJ recorda as 
áreas de competência da autarquia e explica quais os sues critérios. (Quadro 2)

As propostas são registadas individualmente (com apoio da Equipa do OPCJ sem-
pre que necessário) no formulário de apresentação de propostas. (Anexo 3)

As propostas são enquadradas em 2 dimensões: a escola e o município. Em ter-
ritórios mais alargados as propostas podem ser dirigidas ao bairro e freguesia. 

No final, as propostas são devolvidas à turma pela Equipa do OPCJ. Nesta primeira 
apresentação são eliminadas, após explicação por parte da Equipa OPCJ e consen-
timento dos participantes, as propostas da responsabilidade do sector privado. As 
restantes não estão sujeitas a exclusão. 

Objetivos Gerais

Apresentar o Ciclo 
do Orçamento 
Participativo 
Crianças e Jovens

Apresentar 
as áreas de 
competência da 
autarquia

Introduzir o tema 
da apresentação 
de propostas para 
a escola ou para o 
município

Objetivos Específicos

Compreender as 
diferentes fases do 
processo;
Conhecer o seu papel 
enquanto participante;

Informar os alunos sobre 
as áreas e tipologias de 
projetos da competência 
da autarquia;
Exemplificar tipologias 
de projetos da 
responsabilidade da 
autarquia;
Exemplificar tipologias 
de projetos da 
responsabilidade de 
outros atores.

Desafiar os alunos a 
pensarem nas propostas 
que poderão apresentar 
na segunda sessão;
Procurar promover o 
envolvimento das famílias 
no processo;
Apresentar a possibilidade 
de documentar as 
propostas com fotos ou 
vídeos.

Metodologia 

Método expositivo

Método expositivo

Métodos 
expositivos e ativo

Recursos  

Computador
Data show
Apresentação em PowerPoint
Quadro
Marcadores para o quadro

Computador
Data show
Apresentação em PowerPoint

Computador
Data show
Apresentação em PowerPoint

continuação
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iii. Na 2ª sessão os alunos são convidados a apresentar as suas propostas. 

As propostas e projetos a apresentar pelos alunos devem obedecer aos critérios 
gerais estabelecidos nas Normas de Participação do Orçamento Participativo.

Quadro 2 – Critérios gerais das propostas

Critérios gerais das propostas

Devem ser apresentadas nas sessões, em contexto de aula não sendo consideradas as propostas 
entregues por outra via;

Devem sempre enquadrar-se nas das áreas temáticas de competência da autarquia;

Devem ser específicas, bem delimitadas na sua execução e, se possível, no território, para uma 
análise e orçamentação correta;

Podem ser apresentadas de forma oral, escrita, em sistema áudio e/ou vídeo ou outro;

Em caso do processo ser deliberativo, não serão consideradas propostas ou projetos que configu-
rem pedidos de apoio ou venda de serviços a entidades concretas, que se verifiquem exceder o 
montante de x euros (a definir) ou o prazo de x anos para a sua execução (consoante o período de 
mandato do executivo municipal), que contrariem ou sejam incompatíveis com planos e projetos 
municipais, que sejam relativas à cobrança de receita e funcionamento interno da autarquia ou 
que sejam demasiado abrangentes ou genéricas.

Para facilitar o processo de elaboração de propostas, a Equipa OPCJ recorda as 
áreas de competência da autarquia e explica quais os sues critérios. (Quadro 2)

As propostas são registadas individualmente (com apoio da Equipa do OPCJ sem-
pre que necessário) no formulário de apresentação de propostas. (Anexo 3)

As propostas são enquadradas em 2 dimensões: a escola e o município. Em ter-
ritórios mais alargados as propostas podem ser dirigidas ao bairro e freguesia. 

No final, as propostas são devolvidas à turma pela Equipa do OPCJ. Nesta primeira 
apresentação são eliminadas, após explicação por parte da Equipa OPCJ e consen-
timento dos participantes, as propostas da responsabilidade do sector privado. As 
restantes não estão sujeitas a exclusão. 
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São ainda eleitos, em cada turma, um delegado e uma delegada – Delegados OPCJ 
– que serão responsáveis pelas despectivas propostas no processo que se segue, 
nomeadamente, no trabalho de articulação com os delegados e as delegadas das 
restantes turmas, assim como elaboração de todos os documentos a apresentar na 
discussão final com o Executivo Camarário. 

Esta fase prevê ainda a análise técnica das propostas por parte dos serviços mu-
nicipais e conselho executivo da escola. Assim, após a 2ª sessão, a equipa do OPCJ 
deve, elaborar um primeiro documento com todas as propostas para ser realizada a 
análise técnica e apresentar, posteriormente, o documento aos alunos na 3ª sessão.

Imagem 5 – Elaboração das propostas de investimento
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Imagem 6 – Eleição dos delegados do OPCJ
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O quadro 3 pretende apoiar a dinamização de 2ª sessão com cada uma das turmas 
envolvida

Quadro 3 – 2ª sessão em turma – Objetivos, recurso e metodologia

iv. Na 3ª sessão são devolvidas aos alunos as propostas, após análise técnica por 
parte do conselho executivo da escola e serviços municipais. 

Esta devolução deverá promover a reflexão sobre as propostas e gerar debate com 
os alunos. 

Objetivos Gerais

Recordar as áreas 
de competência 
da CM

Apresentar as 
propostas

Apresentar todas 
as propostas 
formuladas pelos 
alunos

Eleição do 
delegado e 
delegada de turma

Objetivos Específicos

Apresentar novamente 
este assunto para 
relembrar os alunos antes 
de apresentarem as suas 
propostas.

Redigir propostas para 
o seu bairro, a freguesia 
ou município. Cada aluno 
poderá apresentar apenas 
uma proposta.

Partilhar com a turma as 
propostas individuais; 
Esclarecer eventuais 
dúvidas;
Apoiar a reformulação de 
propostas; 
Iniciar uma reflexão 
coletiva sobre as 
propostas apresentadas.

Desafiar os alunos 
a elegerem os seus 
representantes através de 
voto secreto.

Metodologia 

Método expositivo 
e interrogativo

Método ativo

Método expositivo

Método ativo

Recursos  

Computador
Data show
Apresentação em PowerPoint
Quadro
Marcadores para o quadro

Formulário de apresentação 
de propostas.

Formulário de apresentação 
de propostas
Quadro
Marcadores para o quadro

Folhas de papel
Esferográfica
Quadro
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No caso das propostas serem dirigidas ao bairro/freguesia/município e de o pro-
cesso ser consultivo, as propostas são excluídas por não serem da competência do 
poder local mas do poder central.

Se o processo for de carácter deliberativo, as propostas são excluídas porque não 
reúnem as condições necessárias para se transformarem em projetos de investimento. 

Em síntese, o resultado da análise técnica aos alunos (organização das propostas 
em dois grandes grupos: as que são da competência da autarquia e as que não são. 
Dentro do primeiro grupo distribuir as propostas de duas formas: as que reúnem as 
condições para serem eleitas “projeto de turma” (dimensão deliberativa) e as que 
não reúnem essas condições (dimensão consultiva).

No final da sessão, a turma deve alcançar, se possível por consenso ou, no limite, por 
votação, o projeto de turma.

Imagem 7 – Debate sobre propostas
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Quadro 4 – 3ª sessão em turma – Objetivos, recurso e metodologia

v. Na 4ª sessão, os alunos, deverão avaliar a atividade do OPCJ em ficha própria, 
distribuída pela Equipa do OPCJ. (ver Anexo 4) 

Quadro 5 – 4ª sessão em turma – Objetivos, recurso e metodologia

Objetivos Gerais

Devolver os 
resultados da 
análise técnica aos 
alunos

Seleção de 
um projeto a 
implementar por 
turma (no caso 
do processo ser 
deliberativo)

Objetivos Específicos

Apresentar as propostas 
que não reúnem as 
condições;
Apresentar os projetos 
que serão 
colocados em debate e 
votação por parte dos 
alunos.

Os alunos deverão 
escolher, após 
apresentação das 
propostas finais, um 
projeto por turma.

Metodologia 

Método expositivo

Método ativo

Recursos  

Computador
Data show
Internet
Quadro
Marcadores para o quadro

Folhas de papel
Esferográfica
Quadro
Marcadores para o quadro

Objetivos Gerais

Avaliar o processo 
de OPCJ

Objetivos Específicos

Os alunos deverão 
preencher a ficha de 
avaliação do OPCJ.

Metodologia 

Método ativo

Recursos  

Ficha de avaliação
Esferográfica
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Algumas recomendações

• Para facilitar a operacionalização do processo, a participação dos alunos é feita 
por turmas. Cada sessão deverá ter a duração mínima de 90 min.

• Aconselha-se que sejam eleitos 2 Delegados de OPCJ por turma, assegurando o 
equilíbrio de género. 

• Após a eleição, o delegado e a delegada escolhidos devem ser relembrados, pela 
equipa do OPCJ, da sua responsabilidade e, se aceitarem os resultados da eleição, 
devem comprometer-se publicamente a trabalhar em representação da sua turma.

Participantes

• Equipa do OPCJ;

• Elemento Conselho Executivo da Escola; 

• Docentes responsáveis pelas turmas abrangidas;

• Funcionários da autarquia;

• Alunos;

• Delegados e delegadas do OPCJ;

• Outros.

Produtos/Instrumentos

• PowerPoint com Guião Metodológico;

• PowerPoint para a apresentação do processo aos alunos, conceito de OPCJ e de 
orçamento familiar e municipal; 

• Boletim de voto para eleição do delegado e delegada de cada uma das turmas 
participantes;

• Exercício prático sobre gestão de um orçamento familiar;  

• Formulário de apresentação de propostas; 

• Documento (por turma) com propostas dos alunos;

• Questionário de avaliação do processo. 
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3ª FASE – DEFINIÇÃO DAS PRIORIDADES 

Esta fase prevê a realização de 3 reuniões com os delegados do OPCJ tendo como 
objetivo apoiar a criação de um documento único com as propostas de todos os 
alunos envolvidos e de um vídeo ilustrativo, trabalhar o modo de apresentação das 
propostas, potenciando a argumentação de cada proponente na Assembleia Geral 
do OPCJ. 

Se o processo for deliberativo, os delegados são ainda responsáveis pela criação da 
Ficha Técnica do projeto vencedor da sua turma que deverá ser apresentada aos 
alunos das outras turmas, em Assembleia de OPCJ, para posterior decisão através 
de voto secreto.

1ª Sessão 

i. Apresentação de todas as propostas e elaboração de um documento único em 
PowerPoint com todas as propostas das turmas envolvidas; (ver Anexo 5) 

ii. Elaboração das Fichas Técnicas dos projetos selecionados pelas turmas a vota-
ção. (ver Anexo 6) 

2ª Sessão 

i. Preparação das visitas ao terreno para recolha de imagens;

ii. Visita aos locais para recolha de imagens (os alunos deverão ser acompanhados 
pela equipa do OPCJ).
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Imagem 8 – encontro de delegados para recolha de imagens

3ª Sessão 

Preparação da Assembleia Geral do OPCJ (preparação e ensaio das apresentações 
a realizar pelos delegados). 

Algumas recomendações

• Aconselha-se que cada sessão de trabalho com os delegados do OPCJ tenha 
uma duração mínima de 2 horas.

• Deve-se realizar mais sessões de preparação caso os delegados demonstrem 
essa vontade/necessidade. 

• As visitas aos locais para recolha de imagens podem ser apoiadas pelos docentes 
responsáveis, funcionários da autarquia e equipa do OPCJ. Podem ser realizadas 
com a turma participante e não apenas com os delegados, caso exista esta dis-
ponibilidade.
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Participantes

• Equipa do OPCJ;

• Elemento Conselho Executivo da Escola; 

• Docentes responsáveis pelas turmas abrangidas;

• Funcionários da autarquia;

• Alunos;

• Delegados e delegadas do OPCJ;

• Outros.

Produtos/Instrumentos

• Documento final (todas as turmas) com propostas de investimento;

• Documento com resultado da análise técnica das propostas de investimento por 
parte dos serviços municipais. 

4ª FASE – APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO

O momento final passa pela realização da Assembleia Geral de OPCJ, que conta 
com a participação dos alunos das turmas envolvidas, dos professores envolvidos e 
outros interessados, pela Equipa OPCJ, o conselho executivo da escola e o execu-
tivo municipal. Este momento realiza-se no salão nobre da Câmara Municipal e é 
aberto a toda a comunidade.

O primeiro momento deste encontro pretende explicar aos presentes todo o traba-
lho realizado e as diferentes fases do processo. Após esta exposição, os delegados 
iniciam a apresentação das propostas de investimento para o concelho e para a 
escola com recurso a um documento em PPT e um vídeo ilustrativo das mesmas. 

 Na 2ª parte o executivo municipal responde aos alunos e informa sobre a viabili-
dade de execução financeira e temporal das propostas apresentadas.
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No caso de o processo ser deliberativo, a 3ª parte prevê que cada turma, através 
dos seus delegados, apresenta a Ficha Técnica do seu projeto, seguindo-se o debate 
(que não existe na 1ª fase) e o voto secreto para escolha do projeto vencedor (ver 
Anexo 7).

Por fim, o executivo municipal encerra a sessão. 

Quadro 6 – Protocolo da Assembleia Geral de OPCJ

Protocolo da Assembleia Geral de OPCJ

 i. Abertura dos trabalhos por parte do Senhor Presidente da autarquia; 

 ii. Apresentação de uma síntese do trabalho realizado e das diferentes fases 
  do processo por parte da equipa do OPCJ;

 iii. Apresentação, por parte dos delegados, das propostas ao Executivo 
  (dimensão consultiva) em formato PowerPoint e vídeo; 

 iv. Resposta do Executivo relativamente às propostas apresentadas; 

 v. Apresentação dos projetos das turmas (dimensão deliberativa); 

 vi. Debate entre os participantes; 

 vii. Votação dos projetos com recurso a um boletim de voto criado para o efeito 
  (ver Anexo 7). 

 viii. Finalização da sessão pública de OPCJ.

Recomendações
• A sessão final deverá contar com a duração mínima de 1 hora.
• Uma vez que a sessão é aberta a toda a comunidade, aconselha-se a divulgação 

da mesma antecipadamente.

Participantes
• Executivo camarário;
• Elementos do Conselho Executivo do Agrupamento; 
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• Equipa do OPCJ;
• Docentes responsáveis pelas turmas abrangidas;
• Funcionários da autarquia;
• Alunos;
• Delegados e delegadas do OPCJ;
• População local;
• Outros.

Produtos
• PowerPoint com propostas de investimento finais dos alunos;
• Vídeo ilustrativo das propostas de investimento;
• Ficha técnica dos projetos a votação (no caso do OPCJ ser deliberativo);
• Boletim de voto para eleição dos projetos das turmas (no caso do OPCJ ser 

deliberativo).

Imagem 9 – Assembleia final de OPCJ – apresentação das propostas de investimento
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Imagem 10 – Assembleia final de OPCJ – debate com executivo municipal

Imagem 11 – Assembleia final de OPCJ (deliberativo) – entrega simbólica de cheque
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Monitorização e avaliação do processo 

Este trabalho é contínuo e transversal a todo o processo. 

Conta com a participação de todos os intervenientes e permiti perceber os pontos 
fortes e fracos do processo, no sentido de introduzir melhorias no ciclo de participação. 

Esta fase contempla: 
i. Aplicação dos inquéritos por questionário a todos os alunos que participaram no 

processo; 
ii. Análise dos dados.
iii. Avaliação, em sede de reuniões, aos elementos da autarquia e escola envolvidos. 

Recomendações
• Aconselha-se a realização de uma reunião final com todos os parceiros com o 

objectivo de avaliar o processo.

Participantes
• Executivo camarário;
• Elementos do Conselho Executivo do Agrupamento; 
• Equipa do OPCJ;
• Docentes responsáveis pelas turmas abrangidas;
• Funcionários da autarquia;
• Alunos participantes no OPCJ.

Produtos
• Inquérito por questionário;
• Atas de reunião;
• Relatório de avaliação do OPCJ.



NOTAS
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LIMITES E 
POTENCIALIDADES 

O OPCJ encerra um conjunto de potencialidades sobre as quais importa refletir 
(Dias, 2006). Com base na experiência realizada em São Brás de Alportel, podem 
ser referidas as seguintes: 

• Participação da população jovem na definição das prioridades de investimento 
do orçamento público municipal, mesmo que seja apenas numa ótica consultiva. 
Trata-se de uma matéria tradicionalmente reservada aos eleitos, que, com a legi-
timidade que o voto confere e em função da sua agenda governativa, decidem os 
investimentos a realizar ano a ano;

• Transparência das contas públicas. Os ganhos democráticos a este nível são imen-
sos, uma vez que o Executivo passa a expor publicamente o Orçamento Municipal. 
Qualquer cidadão ou cidadã pode-se informar sobre esta matéria, o que favorece 
a tomada de consciência relativamente à capacidade de investimento de uma 
Autarquia e à necessidade de fazer opções face aos múltiplos problemas com que 
o território se confronta;

• Tomada de consciência por parte da população sobre as limitações financeiras 
de uma autarquia; 

• Inversão de prioridades de investimento. A participação dos cidadãos permite ao 
Executivo chegar a um conhecimento mais aprofundado do território e introduzir 
alterações na sua proposta inicial de orçamento, de forma a fazer face às necessi-
dades que em cada momento são consideradas mais prementes pela população. 
Este ganho em termos de conhecimento do território e das suas necessidades é 
igualmente válido para a população;

• Desenvolvimento de uma dinâmica participativa de grande potencial educativo 
e formativo para a cidadania. O OP cria múltiplas oportunidades de aprendiza-
gem para todos os elementos envolvidos, quer quanto aos problemas e às po-
tencialidades do território, quer em termos de exercício da democracia. Permite 
também que os cidadãos e cidadãs percebam melhor como se concebe um or-
çamento público, as competências de uma autarquia, as limitações financeiras 
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com que essa se confronta e a necessidade de fazer opções relativamente aos 
investimentos que em cada momento são prementes.

Experiências mais aprofundadas poderão, ainda, proporcionar outros ganhos:

• Equilíbrio de poderes. “A institucionalidade democrática criada para implementar 
o sistema de representação política não forjou os mecanismos de participação 
que permitem uma interação cooperativa entre eleitos e eleitores, remetendo os 
primeiros para o papel de decisores e os segundos para a situação de assistidos”. 
(Idem, Ibidem, 101). O OP permite contrariar um pouco esta tendência, na medida 
em que o executivo, no processo decisional sobre os investimentos públicos, não 
poderá ignorar as necessidades e os argumentos apresentados pela população 
ao longo do processo participativo. Ao criar um compromisso maior entre eleitos 
e eleitores, no que respeita às prioridades de investimento, o OP está simulta-
neamente a valorizar os conhecimentos técnicos dos primeiros e as necessidades 
sentidas pelos segundos, gerando deste modo um maior equilíbrio de poderes;

• Maior distribuição dos produtos do desenvolvimento e maior coesão e solidarie-
dade socio-territorial. O facto de o OP implicar um processo de descentralização 
da consulta pública sobre os investimentos municipais, como forma de garantir 
uma maior aproximação às pessoas e às comunidades locais, permite a todos 
os envolvidos, eleitos e eleitores, um conhecimento mais aprofundado do ter-
ritório e das suas debilidades. Este processo torna inevitável uma comparação 
entre as necessidades sentidas nos diferentes locais do território em questão, 
o que favorece uma maior consciencialização sobre as pessoas, os grupos e os 
sub-territórios mais carenciados. Esta potencialidade do OP tem permitido uma 
maior cooperação entre a própria população, pois “são comuns os relatos de co-
munidades ou regiões que abriram mão de alguma demanda de obra ou serviço 
para beneficiar outra com necessidade mais urgente” (Rover, 2004: 15);

• Maior identificação da população com os destinos do seu território. A partici-
pação das pessoas no processo de levantamento dos problemas e na definição 
das prioridades de investimento público, favorece a criação de um compromisso 
cívico com o futuro do seu município ou freguesia. O OP faz com que as pessoas 
sintam que são parte integrante desta dinâmica, e que podem ter um papel ativo 
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na definição dos processos de desenvolvimento do território, o que contraria a 
habitual e total delegação de responsabilidades nos Executivos eleitos.

O OP tem também limitações, que é importante compreender e ponderar.

A maioria das propostas iniciais dos jovens que participam no OPCJ pretende-se 
com a resolução imediata de problemas que os afetam diretamente, como, por ex-
emplo, o mau estado do caminho de acesso à sua casa ou a deficiente iluminação da 
sua rua. Este centramento quase exclusivo do processo participativo na resolução 
dos problemas imediatos da população, impede uma reflexão mais estratégica sobre 
o desenvolvimento do território. 

Outras limitações podem ser apontadas, embora não seja correto atribui-las ao 
OPCJ diretamente, enquanto processo de participação. São limitações estruturais 
que se repercutem no OPCJ, como é o caso da limitação financeira das autarquias, 
da dimensão localista deste processo, assim como do desequilíbrio de participação 
entre homens e mulheres.
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RESULTADOS

A intervenção levada a cabo no âmbito do projeto @ventura, financiado pelo 
Programa Escolhas, iniciou-se em Dezembro de 2006. Desde esta data, o @ventura, 
tem promovido, em conjunto com a Associação In Loco, entidade promotora e ges-
tora do projeto, e com a sua rede de parceiros, um conjunto de ações com vista a 
garantir a continuidade do OPCJ.

A título exemplificativo, o projeto produziu os seguintes resultados: 

• disseminação do tema junto de diferentes grupos e atores sociais, onde se desta-
cam as universidades e os centros de investigação; 

• disseminação do tema e da metodologia junto de atores políticos, nomeadamente 
partidos políticos e autarquias; 

• disseminação do tema a nível internacional. 

Importa ainda referir outros ganhos: 

O processo do OPCJ tem criado uma nova resposta para problemas até agora in-
suficientemente resolvidos ou em relação aos quais as respostas correntes se têm 
revelado inadequadas ou pouco eficazes. Permite combater/contrariar com grande 
potencial, alguns problemas identificados, através da:

• Criação de espaços formais de diálogo entre os jovens e os atores políticos locais; 

• Construção de uma cidadania juvenil informada e crítica, com potencial de in-
tervenção na vida dos seus territórios, através da participação na discussão e 
definição das prioridades de investimento, podendo por essa via influenciar o 
desenho das políticas públicas locais; 

• Criação de uma consciência coletiva, por parte dos jovens, sobre as necessidades 
do território, e particular dos grupos mais vulneráveis. O processo é aberto e 
plural, permitindo a diversidade de opiniões, de perfis dos participantes, como 
forma de proporcionar um espaço de aprendizagem sobre as diferenças e as 
necessidades de cada um. Procura-se a construção de consensos mais coletivos, 



57

sem anular a singularidade de cada participante, respeitando a sua identidade, a 
cultura, a experiência social e profissional.

• Reforço do protagonismo juvenil, da capacitação e do empowerment. 

Em termos de produção de conhecimentos e de competências o processo revela 
uma enorme riqueza e podemos enunciar alguns a título de exemplo:

• Compreender o funcionamento da gestão municipal;

• Compreender o que é um orçamento;

• Distinção entre público/privado, nacional e local; investimento/funcionamento;

• Conhecimento do território;

• Capacidade de diálogo e compreensão da perspetiva do outro;

• Capacidade de intervenção (educação para uma cidadania ativa).
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ANEXO 2 – Exercício prático: “ O Orçamento da Família Silva

O orçamento da família Silva

A família Silva, uma família igual a muitas outras, é constituída por quatro membros. 
O pai, Francisco Silva, é motorista de pesados de mercadorias e tem 37 anos. A 
mãe, Maria Silva é auxiliar de ação educativa e tem 35 anos. Vivem em São Brás de 
Alportel com os seus filhos. A Manuela tem 16 anos e é estudante. O Joaquim tem 
apenas 7 meses. 

A família vive num pequeno apartamento arrendado, perto das piscinas municipais, 
que custa 300€ mensais. 

A Maria trabalha na Escola Básica 2,3 Poeta Bernardo Passos e tem um ordenado de 
485€ por mês. O Francisco assegura diariamente o transporte de produtos alimen-
tares à cadeia de supermercados “Frescura”. Tem um rendimento mensal de 679€.

A Manuela tem 16 anos, frequenta o 10º ano e quer estudar Ciências da Comunicação. 
Este ano a família Silva perdeu o abono de família. A Manuela ficou sem a sua me-
sada. 

O Joaquim é o mais pequenino. É ainda um bebé com 7 meses. A família não con-
seguiu vaga no infantário e o Joaquim está aos cuidados de uma ama que cobra à 
família 150€ por mês. O preço inclui apenas a alimentação do rapaz. As fraldas e as 
toalhitas ficam a cargo da família o que representa um gasto de 30€ por mês.
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Têm um pequeno carro mas estão a pensar vendê-lo. Diariamente deslocam-se de 
transportes públicos pois a gasolina está muito cara. Só usam o carro ao fim-de-
-semana para passear e ir ao supermercado. Ainda assim gastam 25€ por mês. O 
seguro também é caro: 263€ por ano, 22€ por mês. 

Exercício

Tendo em conta o que terminaste de ler regista, no quadro seguinte, as receitas e as 
despesas da família Silva. 

Não te esqueças que existem muitas despesas que não foram referidas. Algumas 
correspondem às nossas necessidades básicas. Por exemplo, alimentação, água, gás, 
eletricidade, saúde, vestuário e calçado. Para te facilitar a tarefa pensa nas despesas 
da tua família. Existem outras que não são tão necessárias mas contribuem certa-
mente para a nossa qualidade de vida, como por exemplo, o telefone/telemóvel, 
combustível e despesas de lazer como jantar fora, ir ao cinema, sair à noite com os 
amigos, fazer férias, etc. Infelizmente o orçamento da família Silva, assim como o de 
muitas famílias portuguesas, não é suficiente para tudo. 

Seleciona as despesas que te parecem fundamentais e regista o seu valor mensal 
no quadro.

Mas não te esqueças da questão da poupança! Achas que a Família Silva consegue 
suportar todas as despesas e ainda poupar algum dinheiro no final de cada mês?
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Quadro1: O orçamento da família Silva (receitas, despesas e poupança)

Receitas Despesas Poupança
(Descrição e valor) (Descrição e valor) 

 Casa –  
 Ama –  
 Fraldas e Toalhitas –  
 Água –      
 Eletricidade –  
 Gás –  
 Telefone/Telemóveis –  
 Internet –  
 Combustível –  
 Alimentação –  
 Saúde –  
 Seguro carro – (mês) (263€/ano) 
 Vestuário – 

Total: Total: Total:

Podemos ainda ver as nossas despesas de uma outra forma…

As despesas que as famílias têm podem ser consideradas de investimento ou de fun-
cionamento. As de investimento são aquelas que não são imprescindíveis mas que 
contribuem para uma maior qualidade de vida. São exemplos, o investimento para 
adquirir casa própria, para a educação e saúde. As de funcionamento são aquelas 
indispensáveis para a nossa vida, como a alimentação, água, luz, gás, vestuário e 
ainda o lazer, entre muitas outras…. Porém, as nossas receitas não chegam para 
tudo! Quando entramos numa situação em que as despesas são maiores que as 
receitas, podemos dizer que estamos numa situação de “falência”! Temos prejuízo e 
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temos que recorrer a receitas extras, como os créditos. E temos que fazer opções, 
temos que definir prioridades!

Agora, que já pensámos no orçamento familiar vamos pensar no orçamento da 
Câmara Municipal de São Brás de Alportel.

O Orçamento Municipal é o conjunto de receitas e despesas de que o município 
dispõe e é realizado anualmente.  

Receitas

Transferências de 
orçamento de estado, 
taxas e impostos, 
vendas de património, 
etc.

Despesas de 
Funcionamento

Salários dos funcionários, 
eletricidade, águas, 
recolha de lixo, limpeza 
de ruas, manutenção dos 
jardins, dos equipamentos 
desportivos, etc.

Despesas de 
Investimento

Escolas, piscinas 
municipais, construção de 
parques verdes, pavilhões 
desportivos, estradas, etc.
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ANEXO 3 – Ficha de registo de Propostas de Investimento

FICHA DE PROPOSTA

Regista aqui a proposta para São Brás de Alportel

Regista aqui a proposta para a tua escola

Nome:
Turma: 8º
Obrigada!

Financiado por: Co-financiado por:
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ANEXO 4 – Ficha de Avaliação dos alunos

1. Já tinhas ouvido falar do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de São 
Brás de Alportel?

2. O que é para ti o OPCJ? 

3. Que importância teve para ti o OPCJ?

4. Na tua opinião, quais foram os aspetos positivos do OPCJ? 

5. E os aspectos negativos? 

6. O que aprendeste com este processo? 

7. Este processo modificou a visão que tens daquilo que se passa à tua volta, na tua 
escola e no teu concelho? 

8. E a do teus colegas? 

9. Qual a tua opinião acerca da participação dos teus colegas?

Este inquérito é anónimo e destina-se a avaliar a atividade do Orçamento Participativo 
Crianças e Jovens (OPCJ) 2011 de São Brás de Alportel. 

Obrigado pela tua colaboração!
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10. Há algum momento que te tenha marcado mais em todo este processo? Se sim, 
qual?

11. Sentiste que a tua opinião foi tida em conta? 

12. Sentiste que conseguiste passar a mensagem aos teus pais e professores? Nota-
-se algumas alterações nos seus comportamentos?

13. Qual a tua opinião sobre a sessão de apresentação das vossas propostas ao ex-
ecutivo camarário? 

14. Consideras que o Presidente e os Vereadores da Câmara Municipal de São Brás 
de Alportel souberam dar resposta às propostas apresentadas pelos (as) delegados 
(as)? 

15. Tens sugestões para as futuras sessões de OPCJ? Se sim, quais? _

Obrigado pela tua colaboração! 
Escola B. 2, 3 Poeta Bernardo Passos / Turma: 8º
Nome: 

Julho 2011

Financiado por: Co-financiado por:
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ANEXO 5 – PPT Final de propostas de Investimento
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ANEXO 6 – Ficha técnica dos projetos

Ficha Técnica Projetos OPCJ 2010

Construção de 1 Mini Skate Parque

Trata-se de uma infra-estrutura, há muito ambicionada pelos 
jovens são-brasenses, de forma a responder à necessidade de 
existência de locais para a prática destes desportos urbanos 
(skate, bike, patins em linha, entre outros)

Esta proposta visa promover a ocupação saudável dos jovens, o 
convívio entre eles, a prática do desporto ao ar livre, diversão, 
dinamização do nosso concelho com a participação de outros 
jovens nestas infra-estruturas. Este equipamento desportivo, 
poderá ainda permitir a realização de uma série de iniciativas, 
entre as quais competições e demonstrações de várias 
modalidades.

A todos os interessados nestas práticas desportivas. Esta nova 
estrutura será mais um espaço de atracão/vivência para as novas 
gerações.

Laura

Todos (Bruno/Joana, Vanessa, Laura, Marta e Fábio).

Nome projeto:
   
Descrição

Objectivos

População a que se 
destina

Grupo responsável 
pela apresentação da 
proposta

Financiado por: Co-financiado por:
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Ficha Técnica Projetos OPCJ 2010

Organização de Atividades de Ocupação de Tempos Livres

Criação de um curso de teatro com duração de aproximadamente 
2 meses, com apresentação de um espetáculo final à população 
local.
Criação do Mês Desportivo, caracterizado por diversas atividades 
desportivas. Por exemplo: três vezes por semana, sendo que cada 
dia seria destinado a uma atividade diferente, à segunda-feira 
basquetebol, à quarta-feira futebol e à sexta-feira paintball e 
assim sucessivamente.

Empreender ações de carácter educativo, cultural, desportivo e 
recreativo, promovendo a ocupação saudável dos tempos livres 
dos jovens nos períodos de pausas escolares e o convívio entre 
os participantes e a população local.

Crianças e jovens, entre os 6 aos 30 anos de idade, do Concelho 
de São Brás de Alportel.

Bruno / Joana e Vanessa

Todos (Bruno/Joana, Vanessa, Laura, Marta e Fábio).

Nome projeto:
   
Descrição

Objectivos

População a que se 
destina

Grupo responsável 
pela apresentação da 
proposta

Financiado por: Co-financiado por:
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Organização de Festival de Música no Verão

Evento a ser realizado na comunidade local, que se centra num dia 
de jogos tradicionais – com a formação de equipas e atribuição de 
um prémio final para o grupo vencedor; ao início da noite a partici-
pação de uma banda revelação da comunidade, seguindo-se uma 
banda eleita pelos jovens e por fim um Dj convidado.

Esta proposta visa promover a ocupação saudável dos jovens, o 
convívio entre eles, o contacto com a música de eleição, diversão, 
convívio, dinamização do nosso concelho com a participação de 
pessoas de outros concelhos, revelação de bandas locais.

Participação livre para todos os que se queriam divertir e passar 
um bom momento.

Marta e Fábio

Todos (Bruno/Joana, Vanessa, Laura, Marta e Fábio).

Nome projeto:
   
Descrição

Objectivos

População a que se 
destina

Grupo responsável 
pela apresentação da 
proposta

Financiado por: Co-financiado por:
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ANEXO 7 – Boletim de Voto



RE 
COLHAS

FAZER ESCOLA
COM O ESCOLHAS/

RECURSO
orçamento participativo de crianças e jovens

PROJETO
@ventura

INSTITUIÇÕES DE CONSÓRCIO
associação in loco
câmara municipal de são brás de alportel
agrupamento vertical de escolas de são brás de alportel
escola secundária josé belchior viegas


