
Sessão Pública 

de Apresentação do Orçamento Participativo



Ordem de Trabalhos

1. Orçamento Participativo (despacho nº 436-

A/2017 de 6 de janeiro) - Objetivos;

2. Financiamento;

3. Elaboração de propostas;

4. Apresentação de propostas (processo);

5. Etapas e Prazos.



Orçamento Participativo 
(despacho nº 436-A/2017 de 6 de janeiro);

Objetivos
Ponto 1 – “É aprovado o Orçamento Participativo das Escolas que 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”.



2 . Financiamento

Escolas Verba

Escola 204 500,00 €

E. B. 2,3 Prof. Lindley Cintra 500,00 €

Escola Secundária do Lumiar 648,00 €



3.   Elaboração de Propostas

1 - As propostas são elaboradas por estudantes do 3.º ciclo do ensino básico 

e/ou do ensino secundário 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.



4 .Apresentação de propostas   
(processo)

2 - 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.

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.



5 .Etapas e Prazos


