
 

INFORMAÇÃO SOBRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS 

1. O Despacho n.º 436-A/2017, de 5 de janeiro, do Ministro da Educação1, aprovou a 

iniciativa “Orçamento Participativo das Escolas” (OPE) 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. As propostas a apresentar no âmbito do OPE pelos alunos do 3.º ciclo do ensino básico 

e/ou do ensino secundário que frequentem estabelecimentos públicos de ensino, devem, 

de acordo com o Regulamento anexo ao citado Despacho, identificar 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. 

3. Em concretização desta iniciativa, as etapas a desenvolver na nossa escola para 

implementação do OPE são as seguintes: 

a) Desenvolvimento e apresentação de propostas (subscritas por um estudante 

proponente ou grupo de estudantes do 3º ciclo e secundário, num máximo de cinco): 

até ao final do mês de fevereiro (entrega presencial na secretaria da escola); 

b) Preparação das formas de divulgação das propostas, de debate e posterior votação: 

reunião de delegados de turma no dia 22 de fevereiro;  

c) Aperfeiçoamento e/ou fusão ou desistência de propostas: reunião realizada entre a 

coordenação local e os proponentes das várias propostas na primeira semana de 

março; 

d) Divulgação e debate das propostas: nos 10 dias úteis anteriores à votação; 

e) Votação das propostas: no dia 24 de março, ou num dia útil anterior a esta data, caso 

aquele dia não seja dia útil ou coincida com interrupção letiva, em local e horário a 

definir, entretanto, pelo Conselho Geral; 

f) Apresentação dos resultados: até cinco dias úteis após a votação; 

g) Planeamento da execução: até ao final do maio; 

h) Execução da medida: até ao final do respetivo ano civil. 
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