


Definição
O Orçamento Participativo (1)  é um mecanismo de participação cívica(cidadã), uma ramificação da democracia participativa, 

propulsor da participação direta dos cidadãos, que se consubstancia numa “nova” forma de governação que consiste, 

nomeadamente : 

•Na identificação por parte dos cidadãos dos problemas e das necessidades locais;

•Na definição das suas prioridades;

•Na implementação de projetos, assim como;

•Na sua monotorização e avaliação.

(1) A expressão 

Orçamento Participativo traduzido, em inglês, participatory budgeting, em espanhol, presupuesto participativo, em italiano, bilancio partecipativo, em alemão, Bürgerhaushalt,em francês, budget participatif, 
em grego, Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός , em checo, participacˇnírozpo cˇet, em russo бюджета участия, em crioulo, orçament participativ, em árabe almusharakat fi 'iiedad almizania , em coreano참여 예
산 cham-yeo yesan e em chinês参与式预算Cānyù shì yùsuàn.



Processo com dois Ciclos



Ciclo 1



Ciclo 2



Tipologia (Modelo)

O Orçamento Participativo do Município de Mirandela assenta num 
modelo de caráter consultivo e deliberativo/decisório, dividido em 
duas partes:

•1.ª - Diz respeito ao período onde os cidadãos são convidados a 
apresentar as suas propostas de investimento( consultivo), e ;

•2.ª - O facto de serem os munícipes a decidir, através de votação, 
as propostas vencedoras (deliberativo/decisório).



Metodologia

• Presencial (encontros, debates, sessões/assembleias 
participativas)

• Virtual (internet, sms, mms, aplicações e plataformas 
criadas para o efeito – aplicações tecnológicas)

• Mista (ambos os métodos)



Objetivos

• Fomentar o exercício da cidadania participativa, ativa e responsável;

• Adequar as políticas públicas às reais necessidades e expectativas da população;

• O acréscimo de transparência e accountability (prestação de contas) na atividade da 
autarquia;

• Promoção do diálogo social (colocando os cidadãos a falarem entre si. Ex: em França no 
Budget Participatif coloca comunidades africanas a falarem entre si);

• Democracia de proximidade (aproxima entre munícipes e autarquia, estreitando laços de 
proximidade e mitigando a falta de confiança dos cidadãos nos decisores políticos, aumentando o 
grau de confiança fortalece a mesma no que diz respeito à democracia representativa);

• Combate à pobreza e exclusão social;

• Fortalecimento do sentimento de pertença dos cidadãos.



Reconstrução da Confiança



Componente Orçamental

O Montante global do O.P. 2016 é de 150.000 Euros.

Este montante refere-se a despesas de investimento ou de capital e será repartido da 
seguinte forma:

•Orçamento Participativo Perímetro Urbano

(Freguesia de Mirandela e Carvalhais) – 50.000 Euros;

•Orçamento Participativo Rural

(Restantes Freguesias e Uniões de Freguesias) – 50.000 Euros;

•Orçamento Participativo Juventude – 50.000 Euros.



Circunscrição Territorial

O Orçamento Participativo está circunscrito no
seu âmbito de aplicação territorial a todo o
território do Concelho de Mirandela no caso do
OP Juventude. Às Freguesias de Mirandela e
Carvalhais, no que diz respeito ao OP Perímetro
Urbano. E às restantes Freguesias e Uniões de
Freguesias( tirando Mirandela e Carvalhais) no
que concerne ao OP Rural.



Âmbito temático
O Orçamento Participativo abrange as áreas que se insiram no quadro de competências e atribuições próprias ou 

delegáveis na Câmara Municipal de Mirandela, nomeadamente :

•Ação Social e Habitação

•Cultura

•Desporto

•Educação e Juventude

•Espaço Público e Espaço Verde 

•Infraestruturas várias, Trânsito e Mobilidade

•Modernização Administrativa 

•Proteção Ambiental e Energia

• Saneamento e Higiene Urbana 

•Segurança e Proteção Civil 

•Turismo, Comércio e Promoção Económica 

•Urbanismo, Reabilitação e Requalificação Urbana 

•Outros



Participação

A participação estará aberta a todos os cidadãos (com 
mais de 18 anos) recenseados no Concelho de 
Mirandela, com exceção do O.P. Juventude em que se 
admite a participação de jovens com idade mínima de 
16 anos e idade máxima de 35 anos.



O processo de Orçamento Participativo 2016 de 
Mirandela terá várias fases, nomeadamente:

• Divulgação – até 14 de janeiro de 2016( em curso)

• Apresentação de Propostas – 15 de Janeiro de 2016 a 15  de fevereiro 
de 2016

• Análise Técnica – Fevereiro de 2016 – 15 a 22 fevereiro 2016

• Audiência de interessados – 22 a 29 Fevereiro de 2016

• ( Período de Reclamações e Respostas)

• Votação das Propostas – Março de 2016

• Apresentação de Resultados – 1.ª semana de abril de 2016

• Inclusão nas GOP, PPI e Orçamento – Abril de 2016

• Execução dos Investimentos – Fevereiro de 2017



Apresentação de Propostas

• Sessões/Assembleias Participativas ( com o objetivo de promover e favorecer a definição 
coletiva das prioridades através de um debate entre os participantes, consensualizando e elegendo as 
propostas que têm condições para prosseguir para a fase da análise técnica);

• Presencialmente no GAM, GACIP;

• No portal do Município de Mirandela;

• Em plataforma participativa criada para o efeito;

• Através de carta ou e-mail institucional.



Apreciação de Propostas
Critérios de seleção

•Análise da consonância legal com as competências e atribuições próprias ou delegáveis na Câmara 

Municipal de Mirandela;

•Proposta mais solicitada pelos munícipes, caso haja mais que uma;

•Abrangência demográfica e/ou setorial (nº de pessoas ou grupo funcional a que se destina);

•Proposta concreta de realização;

•Carência de equipamento (inexistência de respostas/projetos desta natureza);

•Equidade da medida proposta;

•Inovação, substituição ou desempenho de Atividades e programas.

•3 perguntas que de forma simplista respondem a este desiderato:

É útil?

É urgente?

É a mais solidária?



Exclusão de propostas
Se após a análise técnica:

•A execução exceda o montante de €50.000,00, em cada uma das modalidades de Orçamento Participativo;

•A execução exceda o prazo estimado para a execução dos investimentos;

•Contrariem ou sejam incompatíveis com planos ou projetos municipais; 

•Sejam relativas à cobrança de receita ou funcionamento interno da Autarquia; 

•Sejam demasiado genéricas ou abrangentes que não permitam adaptação a projeto;

•Não sejam tecnicamente exequíveis;

•Impliquem a celebração de contratos de trabalho ou de contratos de prestação de 

serviços pela Autarquia.



Votação das Propostas Finalistas

• Via eletrónica através de Portal do Orçamento 

Participativo criado para o efeito; 

• Presencialmente no GAM e no GACIP

Nota - Cada cidadão, recenseado em Mirandela, é obrigado a votar em 2 

(duas) propostas de cada uma das 3(três) modalidades, através dos 

mecanismos a definir, que seguidamente se exporão.



Projetos vencedores nas Três modalidades 
de Orçamento Participativo

Os projetos mais votados pelos cidadãos nas respetivas 
modalidades. Na eventualidade de a proposta mais 
votada não atingir o valor máximo , poderão as 
propostas mais votadas a seguir, ser também escolhidas  
desde que a sua soma não ultrapasse os 50 mil euros.



Informações Complementares

• Portal do Orçamento Participativo

• http://orcamentoparticipativo.cm-mirandela.pt

• Portal do Município de Mirandela

• www.cm-mirandela.pt/
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Contactos 
Câmara Municipal de Mirandela

Praça do Município

5370-288 MIRANDELA

Telefone: 278 200 200

Fax: 278 265 753

Gabinete de Apoio à Vereação

278200255

Gabinete de Comunicação Imagem e Protocolo

278261600




