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Sobre o ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS 
 

4.ª Edição 

 
O Orçamento Participativo das Escolas tem como objetivos contribuir para as 

comemorações do Dia do Estudante e estimular a participação cívica e democrática 

dos estudantes, promovendo o seu espírito de cidadania e o diálogo, a mobilização 
coletiva em prol do bem comum e o respeito pelas escolhas diferentes, valorizando a 

sua opinião em decisões nas quais são os principais interessados e responsáveis, e, 

finalmente, permitindo o conhecimento do mecanismo do voto. 

O Despacho n.º 436-A/2017 oficializa o OPE. 

O princípio geral é delegar nos alunos a decisão relativamente ao que fazer com uma 

parte do Orçamento do Agrupamento. O Orçamento Participativo oferece aos 

estudantes novos direitos e novas responsabilidades, apresentando-se como um 
excelente instrumento de educação para a cidadania. 

O orçamento participativo é de 557€ (quinhentos e cinquenta e sete euros). 

Para além desse valor, o Diretor e o Conselho Administrativo, considerando a sua 

disponibilidade financeira e o seu projeto educativo, pode atribuir um financiamento 
suplementar ao orçamento participativo da escola. 

Os proponentes podem ainda desenvolver atividades de angariação de fundos para as 

suas propostas, junto da comunidade local, no sentido da complementaridade do valor 
atribuído à respetiva escola. 

As propostas são elaboradas por estudantes do 3.º ciclo do ensino básico e/ou do 

ensino secundário e 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-aprendizagem e do qual possa beneficiar ou vir a 

beneficiar toda a comunidade escolar. 

As propostas são entregues até ao final do mês de fevereiro, presencialmente, nos 

serviços administrativos, ou através do endereço pbarca95@mail.telepac.pt . 

Cada proposta de orçamento participativo deve: 

a) Ser subscrita, individualmente, por um estudante proponente, ou em grupo, por 

um máximo de 5 estudantes proponentes; 

b) Ser apoiada por, pelo menos, 5% dos estudantes do 3.º ciclo do ensino básico e/ou 
do ensino secundário, que frequentem a escola em causa, sendo claramente 

identificados pelo seu nome, número de estudante e assinatura. 

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. 
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Apenas sendo concretas, será possível uma análise que permita estabelecer com rigor 

uma orçamentação e um prazo de execução. De outro modo, a adaptação da proposta 

a projeto por parte dos serviços municipais pode ser impossível. As propostas 
demasiado genéricas poderão, portanto, tornar difícil ou impossível uma adaptação a 

projeto. 

 

Na primeira semana de março deve realizar-se 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. 

O coordenador local da medida pode excluir, antes do período de divulgação e debate, 

propostas que não cumpram o disposto no n.º 1 do artigo 4.º, que sejam contrárias 

ao projeto educativo ou que não sejam, manifestamente, exequíveis. 

O Conselho Geral do agrupamento de escolas ou escola não agrupada 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. 

Todos os estudantes do 3.º ciclo do ensino básico e/ou do ensino secundário votarão, 

em liberdade, na proposta da sua preferência, decidindo, desse modo, a proposta 

vencedora. 

O Orçamento Participativo das Escolas apresenta três etapas com o calendário 

seguinte: 

 Apresentação de propostas: até ao final do mês de fevereiro de 2020. 

 Análise técnica das propostas: na primeira semana de março de 2020. 

 Divulgação e debate das propostas: de 2 a 13 de março de 2020. 

 Período de campanha: de 9 a 20 de março de 2020. 

 Apresentação e votação dos projetos: 24 de março de 2020. 

 Planeamento da execução da proposta vencedora: durante o mês de maio 

de 2020. 

 Execução: até final do ano civil. 

 

 

Ponte da Barca, 31 de janeiro de 2020 
 
 

 

O Diretor, 
 
 

 
Carlos Alberto Martins de Sousa Louro 


