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Orçamento Participativo Nacional da Coreia do Sul

I. Identificação da prática
My Budget – OP Nacional da Coreia do Sul

II. País
Coreia do Sul

III. População
Total: 51.709.098 habitantes (dados World Bank)

IV. Anos de funcionamento
2018 e 2019

V. Orçamento disponível
2018 (a edição de 2018 é orçamentada em 2019): $77.000.000,00 (aproximadamente
€68.071.475,11)
2019 (a edição de 2019 é orçamentada em 2020): $224.000.000,00 (aproximadamente
€197.977.153,90)
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VI. Fases de implementação
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Submissão de
propostas pelos
cidadãos

Análise das
propostas pelos
Ministérios
relevantes

Discussão dos
projetos pelo
Comité de
Cidadãos

Priorização
dos projetos

Abril

abril a maio

junho a julho

julho

Fase 5

Fase 6

Deliberação

Aprovação
pela Assembleia
Nacional

agosto

setembro a dezembro

VII. Síntese metodológica
A submissão de propostas pode ser realizada através do website, e-mail, correio ou
presencialmente (apenas para grupos que não detêm acesso à internet, marginalizados ou
com indisponibilidade no seu dia-a-dia).
A promoção da iniciativa é feita através de vídeos colocados nas estações de metro,
comboio, teatros, edifícios públicos, redes sociais, posters, brochuras e notícias.
Uma das figuras mais importantes neste OP é o Comité de Cidadãos. Este é composto
através de uma amostragem estatística que visa garantir a representatividade da população
coreana, recorrendo a variáveis como a região de proveniência, a idade e o género.
Depois de selecionados por método de convite, os cerca de 400 elementos que compõem o
Comité são agrupados por setores: bem-estar, social, económico e administração pública.
Cabe ao Comité receber as propostas analisadas pelos diferentes Ministérios, debater as
mesmas e votar. A votação é alargada online a mais cerca de 2000 pessoas. Tomada a
decisão, os projetos vencedores são submetidos à Assembleia Nacional.
O Comité reúne cerca de 5 a 6 vezes por ano. Durante o exercício das suas funções, este
grupo conta com o apoio de 68 peritos em diversas áreas, com os quais pode esclarecer
dúvidas.
Este programa piloto utilizou um método participativo de resolução de problemas que se
inicia com a seleção de tópicos, à qual se segue uma discussão online e posteriormente
presencial. Estes passos desencadeiam uma argumentação e reflexão no seio do Comité de
Cidadãos.
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VIII. Projetos
Têm surgido mais projetos no âmbito da saúde e bem-estar, meio ambiente e administração
governamental. Da primeira para a segunda edição deu-se um aumento de 16% nas
propostas submetidas pelos cidadãos, de 1206 para 1399. Na primeira edição, foram
aprovados em Assembleia Nacional 38 projetos.
Dos projetos implementados, destacam-se, por exemplo: a criação de uma floresta na
cidade com 60 hectares; a elaboração de um manual para escolas sobre preparação e
monitorização de refeições; a construção de um centro da juventude para a promoção da
carreira profissional; a conceção de um drone para vigilância da poluição marinha; a
introdução de melhorias nos terminais de autocarros para facilitar o acesso às pessoas em
cadeiras de rodas; a criação de um centro de aconselhamento para vítimas de violência
sexual; a construção de centros de recuperação para jovens em risco.

IX. Ligações úteis / Documentos
www.mybudget.go.kr/#
Estudo de caso: https://oidp.net/en/experience.php?id=1236
mybudget@korea.kr
https://youtu.be/duvMlYGs3tQ
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