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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS
ESCOLAS 2020
PROCEDIMENTOS E PRAZOS

O QUE É O ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS (OPE)?
• É um processo democrático, com várias
etapas, que garante aos estudantes a
possibilidade de participarem , de acordo com
as suas ideias, preferências e vontades, no
desenvolvimento de um projeto que contribua
para a melhoria da sua escola.

O QUE É O OPE?
• O OPE pretende fomentar o espírito de
participação e de cidadania e valorizar a
opinião dos estudantes em decisões que os
afetam diretamente.
• Com o OPE estimulam-se as escolhas
responsáveis, a familiaridade com os
mecanismos de voto e a participação na
execução das escolhas efetuadas.

OBJETIVOS
• Estimular a participação democrática dos
estudantes, valorizando as suas opiniões, e a
sua capacidade argumentativa, reflexiva e de
mobilização coletiva, assim como o seu
conhecimento prático de alguns mecanismos
básicos da vida democrática.

OBJETIVOS
• Combater o défice de confiança e o afastamento
dos cidadãos, sobretudo os mais jovens,
relativamente às instituições democráticas.
• Reforçar a gestão democrática das escolas,
estimulando a participação dos estudantes.

QUEM PODE PARTICIPAR?
• Estudantes do 3.º ciclo do ensino básico e do
ensino secundário, em qualquer via de ensino,
e que frequentem estabelecimentos públicos
de ensino.

Qual o montante do OPE?
• O orçamento participativo de cada escola é
igual a 1 euro por cada aluno do 3.º ciclo do
ensino básico e/ou do ensino secundário;
No caso de escolas com menos de 500 alunos
elegíveis, o valor do orçamento participativo é
de 500 euros.

Financiamento e
Regulamentação
• Financiamento:
• EBBM – 1.500,00€
• ESPBS – 4.179,00€
(Ministério da Educação, CM Vila Nova de Famalicão Junta
de Freguesia de Joane e AEPBS);
• A medida “Orçamento Participativo das Escolas” é
regulamentada pelo Despacho n.º 436-A/2017, 6 de janeiro.
• Todos os documentos e demais informações,
nomeadamente, o calendário e o regulamento, vão estar
disponíveis em local próprio nas Escolas e na página do
agrupamento.

Etapas e prazos
• Designação dos coordenadores locais da medida:
– EBBM: Professor Paulo Tenreiro
– ESPBS: Professora Natália Filipa Almeida
• Divulgação pública dos procedimentos e prazos: 31 de janeiro;
• Nomeação das Comissões Eleitorais – fevereiro;
• Desenvolvimento e apresentação de propostas — até ao dia 28
de fevereiro;
• Reunião do coordenador com os alunos proponentes – dia 4 de
março;
• Data limite para exclusão de propostas: 6 de março;

Etapas e prazos
• Divulgação e debate das propostas — de 11 a 21 de
março;
• Votação das propostas — no dia 24 de março, das 09:30h
às 15:00h;
• Apresentação dos resultados — até ao dia 31 de março;
• Planeamento da execução — até ao final do mês de
maio;
• Execução da medida — até ao final do mês de dezembro.

Desenvolvimento das propostas
• As propostas são elaboradas por estudantes do 3.º ciclo
do ensino básico e/ou do ensino secundário que
identificam claramente uma melhoria pretendida na
escola, através da aquisição de bens e/ou serviços que
sejam necessários ou convenientes para a beneficiação
do espaço escolar e/ou da forma da sua utilização ou
destinados a melhorar os processos de ensino e
aprendizagem e do qual possa beneficiar ou vir a
beneficiar toda a comunidade escolar.

Processo
• As propostas serão:
1. Entregues presencialmente, na secretaria do
estabelecimento de ensino, ou através do email
direcao@aepbs.net até final de fevereiro;
2. Cada proposta de orçamento participativo deve:
• Ser subscrita, individualmente, por um
estudante proponente, ou em grupo, por um
máximo de 5 estudantes proponentes;

Processo
• Ser apoiada por, pelo menos, 5% dos estudantes do 3.º
ciclo do ensino básico e/ou ensino secundário, que
frequentem a escola em causa, sendo claramente
identificados pelo seu nome, número de estudante e
assinatura.
• Considerando o n.º de alunos:
• na EBBM – 217 – cada proposta deve ser subscrita
por um mínimo obrigatório de 11 alunos;
• na ESPBS –1393 – cada proposta deve ser subscrita
por um mínimo obrigatório de 70 alunos.

Processo
3.As propostas são contidas num texto até 1000 palavras,
com ou sem imagem ilustrativa, e devem referir
expressamente a sua compatibilidade com outras medidas
em curso na escola e a sua exequibilidade com a dotação
local atribuída ao orçamento participativo.
4. No dia 4 de março realizar-se-á uma reunião entre a
coordenação local da medida e os proponentes das várias
propostas, no sentido de clarificar e ajustar as propostas
aos recursos providenciados por esta medida, sendo
possível, nesta fase, o aperfeiçoamento, a fusão ou a
desistência de propostas.

A MINHA PROPOSTA CUMPRE AS
REGRAS?
• A tua proposta será considerada elegível se:
– Não exceder o montante orçamental disponível;
– Puder ser executada durante o presente ano civil;
– Identificar, claramente, uma melhoria pretendida na
escola;
– Reunir o apoio expresso de 5% dos estudantes do 3.º
ciclo do ensino básico e/ou do ensino secundário da tua
escola.
ATENÇÃO: Não são consideradas propostas que apenas
beneficiem o grupo de alunos que as apresentam, que
esgotem a sua finalidade no ano em que são
implementadas (por exemplo: visita de estudo para a
turma x;…), ou que sejam contrárias à lei.

Votação e divulgação de
resultados
• O Conselho Geral do agrupamento de escolas
nomeia, por cada escola abrangida, uma comissão
eleitoral, composta por um professor e um conjunto
de estudantes que possam assegurar o regular
funcionamento das mesas de voto, sem prejudicar a
normal prestação e assistência às atividades letivas.

Votação e divulgação de
resultados
• À comissão eleitoral compete garantir:
a) A abertura da mesa de voto ou de várias mesas de voto, em
locais visíveis da escola;
b) A possibilidade de todos os estudantes do 3.º ciclo do ensino
básico e/ou secundário votarem, em liberdade, na proposta
da sua preferência;
c) A contagem dos votos, no próprio dia, e a apresentação
pública dos resultados, no máximo, cinco dias úteis após a
votação;
d) Caso só se encontre uma proposta a votação, a mesma só é
considerada aprovada se obtiver 50% mais um dos votos.
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