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Orçamento Participativo Portugal

I. Identificação da prática
OPP - Orçamento Participativo Portugal

II. País
Portugal

III. População
Total: 10.276.617 (2018, INE - Estimativas anuais da população).
Habitantes com mais de 18 anos: 8.430.345 (2018, INE –

Estimativas anuais da

população)

IV. Anos de funcionamento
2017 e 2018

V. Orçamento disponível
2017: € 3.000.000,00
2018: € 5.000.000,00
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VI. Fases de implementação
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Apresentação
de propostas

Análise técnica
das propostas

Consulta
pública

Votação dos
projetos

Fase 5

Apresentação
dos resultados

VII. Síntese metodológica
O OPP é um processo deliberativo, de âmbito nacional, no qual que podem participar todos
os cidadãos maiores de 18 anos. Existem dois grupos de propostas, com dotações
orçamentais próprias, aos quais correspondem dois níveis territoriais, nomeadamente: i)
nacional; ii) regional. Neste segundo incluem-se as cinco regiões continentais - Norte,
Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Algarve - e as duas regiões insulares - Açores e Madeira.
A participação na primeira fase pode ser realizada de várias formas, ou seja, é possível
submeter as propostas através da plataforma de internet, ou nos encontros de participação
que têm lugar em todas as regiões do país.
Na segunda fase é efetuada uma análise de viabilidade das propostas, tendo por base os
critérios de validação previamente divulgados, dos quais se destaca que as propostas não
podem: i) implicar a construção de infraestruturas; ii) configurar pedidos de apoio ou venda
de serviços; iii) ultrapassar o montante de 300.000,00 €; iv) impactar apenas um município
em propostas de âmbito regional, ou apenas uma região no caso de propostas para o país.
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Assim, as propostas que cumpram todos os requisitos técnicos, são transformadas em
projetos. Uma vez concluída a fase anterior, tem lugar a publicação da lista provisória de
projetos. Durante o período de consulta pública, os participantes podem fazer reclamações
quanto ao teor e resultados da análise técnica.
A fase V consiste na votação dos projetos. Os cidadãos podem fazê-lo de duas formas: i)
através da página de internet do OPP; ii) recorrer ao envio de SMS (serviço gratuito). Cada
pessoa tem direito a dois votos – um para projetos regionais e outro para projetos
nacionais.
Para quem necessitar de apoio para participar, em qualquer uma das fases do OPP, pode
dirigir-se a uma biblioteca pública e à rede de Espaços do Cidadão e solicitar ajuda.

VIII. Projetos
Na edição de 2017, estiveram a votação 599 projetos, dos quais foram selecionados 38.
Destes, 2 eram de âmbito nacional, 6 referentes ao Norte, 4 ao Centro, 7 a Lisboa e Vale do
Tejo, 4 do Alentejo, 5 do Algarve, 4 da Região Autónoma dos Açores e 6 da Madeira.
Disponíveis para consulta em https://opp.gov.pt/winners2017.
Em 2018, os cidadãos tiveram que escolher dentre 691 projetos, tendo saído vencedores 22.
Destes, 3 tinham enfoque nacional, 2 direcionados para o Norte, 3 para o Centro, 2 para
Lisboa e Vale do Tejo, 3 para o Alentejo, 4 para o Algarve, 3 para os Açores e 2 para a
Madeira. Estes podem ser consultados em https://opp.gov.pt/winners.

IX. Ligações úteis / Documentos
https://opp.gov.pt
www.facebook.com/OrcamentoParticipativoPortugal
www.instagram.com/opportugal
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