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PROJECTO DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL 
 
 
 

Orçamento Participativo da Região Autónoma dos Açores 
 
 
 
Nos últimos vinte anos, a implementação de orçamentos participativos, adquiriu uma importância 
relevante e significativa em várias partes do mundo e aos mais diversos âmbitos de intervenção 
governativa. 
 
Instâncias internacionais como a Organização das Nações Unidas ou o Banco Mundial, diversas 
organizações da sociedade civil e mesmo a classe política de países desenvolvidos, ou emergentes, 
patrocinaram variadas experiências democráticas salutares, através da implementação de um 
mecanismo participativo que permite ir de encontro às mais concretas necessidades das comunidades. 
 
A implementação de orçamentos participativos no âmbito das governações, aos mais diversos níveis do 
poder, é uma das formas de participação democrática dos cidadãos na governação. Através dos 
orçamentos participativos os cidadãos, ao nível de freguesia, municipal ou mesmo regional, dão um 
importantíssimo contributo político na decisão de aplicação das receitas públicas geradas pela cobrança 
de impostos.  
 
Com este mecanismo os cidadãos adquirem o poder de apresentar propostas de investimento público 
que venham a contribuir para a resolução de problemas efetivos da sua comunidade, ou para o 
desenvolvimento social, cultural e económico das suas localidades e/ou regiões. 
 
No âmbito dos orçamentos participativos são os cidadãos que apresentam propostas e são os cidadãos 
que votam nos projetos que querem ver concretizados. Deste modo, o orçamento participativo é, de 
facto, um dos melhores instrumentos democráticos da atualidade para o investimento público. 
 
Todavia, a implementação do orçamento participativo obriga a um longo ciclo de participação, que 
abarca várias fases: a fase de apresentação de propostas; a fase de análise técnica das propostas; a fase 
de reclamação e a fase de votação nos projetos. 
 
Para que os resultados possam ser democraticamente alcançados existe um conjunto de procedimentos 
legislativos, técnicos e administrativos que têm que ser executados para que sejam cumpridas todas as 
fases processuais. 
 
Apresentadas as propostas, analisadas e selecionadas, os projetos mais votados integrarão o Plano e 
Orçamento para o ano seguinte. 
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Assim, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto Político Administrativo da Região 
Autónoma dos Açores, o Grupo Parlamentar do CDS-PP apresenta o seguinte Projeto de Decreto 
Legislativo Regional:  
 

 
Artigo 1.º 
Princípio 

O Orçamento Participativo da Região Autónoma dos Açores, doravante designado de OPRAA, visa 
contribuir para o exercício de uma intervenção cívica informada, ativa e responsável no processo da 
governação regional, garantindo a participação dos cidadãos e das organizações da sociedade civil na 
decisão sobre a afetação de recursos financeiros. 
 
 

Artigo 2.º 
Objectivos 

São objectivos do OPRAA: 
a) Incentivar o diálogo entre eleitos, técnicos, cidadãos e a sociedade civil organizada, na procura das 
melhores soluções para os problemas que afetam as populações, ou para o desenvolvimento social, 
cultural e económico das suas localidades e/ou regiões, tendo em conta os recursos disponíveis; 
b) Contribuir para a educação cívica, permitindo aos cidadãos integrar as suas preocupações pessoais 
com o bem comum, compreender a complexidade dos mecanismos de governação e desenvolver 
atitudes, competências e práticas de participação cívica ativa; 
c) Adequar as políticas públicas regionais às necessidades e expetativas dos cidadãos, para melhorar a 
qualidade de vida nas suas comunidades; 
d) Aumentar a transparência da atividade do Governo Regional dos Açores; 
e) Aumentar o nível de responsabilização dos eleitos, contribuindo para reforçar a qualidade da 
democracia.  
 
 

Artigo 3.º 
Âmbito Territorial e Temático 

1 – O âmbito territorial do OPRAA é a Região Autónoma dos Açores 
2 – O OPRAA abrange todas as áreas de competência do Governo Regional dos Açores.  
 
 

Artigo 4.º 
Verba 

O OPRAA é dotado de uma verba, por ilha, correspondente a 2% do total da respetiva desagregação 
espacial do Plano Anual Regional aprovado no ano anterior. 
 
 

Artigo 5.º 
Proponentes 

Podem apresentar propostas para o OPRAA: 
a) Todos os cidadãos eleitores na Região Autónoma dos Açores com capacidade eleitoral ativa, de modo 
individual ou em grupo, devendo neste caso nomear um representante; 
b) Representantes do movimento associativo organizado com sede na Região Autónoma dos Açores; 
c) Representantes das instituições particulares de solidariedade social e das associações comerciais e 
empresariais com sede na Região Autónoma dos Açores. 
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Artigo 6.º 

Apresentação de propostas 
1 – As propostas são apresentadas em formulário próprio a disponibilizar no sítio oficial do Governo 
Regional dos Açores na internet. 
2 – Na falta de acesso a meios de comunicação digitais a apresentação das propostas pode ser realizada 
em Assembleias Participativas. 
3 – As propostas devem ser específicas, bem delimitadas no tempo de execução e no território onde 
serão implementadas, para uma análise concreta e uma orçamentação correta.  
4 – Cada proponente só pode apresentar ou ser subscritor de uma proposta; 
5 – As propostas devem ser concretas e para uma ação específica, sendo que se contiverem várias ações 
apenas será considerada a primeira; 
6 – As propostas ficam disponibilizadas para consulta pública numa base de dados específica no sítio 
oficial do Governo Regional na Internet. 
 
 

Artigo 7.º 
Exclusões 

São excluídas as propostas que:  
a) Configurem pedidos de apoio ou venda de serviços a entidades concretas; 
b) Após análise dos serviços técnicos competentes, se verifique excederem a verba disponível ou o 
prazo estimado de execução superior a 12 meses; 
c) Contrariem ou sejam incompatíveis com planos ou projetos regionais já em curso; 
d) Estejam a ser executadas no âmbito do Plano Anual Regional; 
e) Sejam relativas à cobrança de receita ou funcionamento interno do Governo Regional dos Açores;  
f) Sejam demasiado genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação a projeto; 
g) Não sejam tecnicamente exequíveis; 
h) A falta de indicação dos dados referidos no número 3 do artigo 6.º. 
 
 

Artigo 8.º 
Requisitos 

1 – No momento de apresentação das propostas ou da votação em projetos, cada cidadão aceita as 
regras de funcionamento definidas do OPRAA.  
2 – As propostas devem conter uma descrição exaustiva e explicita dos meios e objetivos propostos que 
possibilite uma interpretação inequívoca. 
3 – As propostas podem ser acompanhadas por fotos, esquemas, mapas e plantas de localização, cujo 
conteúdo sirva de apoio à sua análise e interpretação. 
4 – A semelhança de conteúdo de várias propostas ou a sua proximidade a nível de localização poderá 
originar a integração das várias propostas num só projeto. 
 
 

Artigo 9.º 
Análise das propostas 

1 – O Governo Regional dos Açores realiza uma análise técnica de todas as propostas submetidas, de 
acordo com os parâmetros definidos. 
2 – A fase de análise das propostas decorre no período a definir por Portaria do membro do Governo 
Regional com competência em matéria de orçamento e finanças. 
3 – Os resultados da análise técnica de todas as propostas é divulgado no sítio oficial do Governo 
Regional na Internet, contendo o fundamento da sua aceitação ou rejeição. 
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4 – As propostas aceites serão transformadas em projetos pelos serviços do Governo Regional 
competentes em razão da matéria. 
5 – A rejeição de propostas será devidamente justificada e comunicada aos proponentes. 

 
 

Artigo 10.º 
Projetos 

1 – Os serviços do Governo Regional competentes pela adaptação e validação de cada proposta deverão 
sempre entrar em contato com cada proponente para concretizar com ele o texto final de cada projeto. 
2 – Podem os serviços competentes proceder a ajustes técnicos nas propostas apresentadas, visando a 
melhoria das condições de execução dos projetos. 
3 – Os serviços do Governo Regional dispõe de 30 dias após a divulgação dos resultados da análise 
técnica, para proceder à elaboração dos projetos. 
 
 

Artigo 11.º 
Assembleias Participativas 

1 – As Assembleias Participativas têm em vista a promoção da participação dos cidadãos, bem como o 
exercício do debate presencial, a prestação de esclarecimento sobre o processo de OPRAA e para a 
apresentação de propostas.  
2 – A inscrição para as Assembleias Participativas poderá ser feita nos serviços do departamento do 
Governo Regional com competência em matéria de orçamento e finanças, através de endereço 
eletrónico a disponibilizar no sítio oficial do Governo Regional dos Açores na internet ou no local de 
realização da Assembleia Participativa até ao início dos trabalhos da mesma. 
3 – O número máximo de participantes por Assembleia Participativa é o da capacidade da sala, sendo 
que a mesma poderá realizar-se com um mínimo de seis participantes. 
4 – Após a apresentação e explicação da metodologia a seguir, os presentes participarão, em grupos, no 
debate das propostas. 
5 – Das propostas serão consideradas válidas para o OPRAA as que reúnam o consenso de, pelo menos, 
metade dos participantes do respetivo grupo de debate, sendo remetidos à análise técnica dos serviços 
competentes. 
 
 

Artigo 12.º 
Locais para apoio à participação 

Para além do departamento do Governo Regional com competência em matéria de orçamento e 
finanças prestar apoio à participação, o Governo Regional dos Açores disponibiliza espaços para acesso 
gratuito à Internet, onde os cidadãos podem participar no OPRAA e nos quais se encontrará alguém 
disponível para dar apoio à participação: 
a) Lojas da Rede Integrada de Apoio ao Cidadão; 
b) Bibliotecas Públicas;  
c) Outros serviços da Administração Pública Regional, devidamente divulgados. 
 
 

Artigo 13.º 
Lista provisória de projetos 

Findo o prazo estabelecido no n.º 3 do artigo 10.º, tem o Governo Regional 10 dias para divulgar no seu 
sítio oficial na internet e afixar nos serviços do departamento do Governo Regional com competência 
em matéria de orçamento e finanças uma lista provisória dos projetos OPRAA a submeter a votação. 
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Artigo 14.º 

Reclamações 
1 – Os participantes que não concordarem com a forma de adaptação das propostas a projetos ou com a 
não adaptação de proposta a projeto, poderão reclamar no prazo de 10 dias após a afixação da lista 
provisória dos projetos. 
2 – Findo o prazo definido não poderão ser consideradas as reclamações recebidas para efeitos de 
análise no âmbito do OPRAA, sem prejuízo das mesmas serem encaminhadas para os serviços públicos 
competentes. 
 
 

Artigo 15.º 
Resposta dos Serviços 

No prazo de 10 dias será dada resposta às reclamações recebidas e será publicada a lista definitiva de 
projetos a submeter a votação.  
 
 

Artigo 16.º 
Votação 

A votação dos projetos OPRAA será feita em assembleias de voto convocadas especificamente para o 
efeito. 
 
 

Artigo 17.º 
Assembleias de Voto 

1 – Nas Assembleias de Voto estarão colaboradores do Governo Regional dos Açores devidamente 
credenciados para informar e ajudar na votação.  
2 – As Assembleias de Voto realizam-se nos dias e locais a divulgar com antecedência mínima de 5 dias.  
3 – As assembleias de voto realizam-se num prazo de 20 dias após a publicação da lista definitiva de 
projetos. 
4 – Serão aprovados os projetos mais votados até ao limite da verba disponível para cada ilha. 
 
 

Artigo 18.º 
Avaliação 

Os cidadãos serão convidados a avaliar o OPRAA através de um questionário a disponibilizar no sítio 
oficial do Governo Regional na internet. 
 
 

Artigo 19.º 
Relatório de avaliação 

1 – No final do processo compete ao membro do Governo Regional com competência em matéria de 
orçamento e finanças elaborar um relatório de avaliação global. 
2 – O relatório deve ser submetido à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e 
disponibilizado para consulta dos cidadãos no sítio oficial do Governo Regional na internet. 
 
 

Artigo 20.º 
Regulamentação 

A regulamentação é aprovada por Portaria do membro do Governo Regional com competência em 
matéria de orçamento e finanças, no prazo de 90 dias após a sua publicação.  
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