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A Inovação Social na resposta à crise
«Orçamento Participativo em debate na MANIFESTA em Peniche»
A participação não acontece apenas através do voto. Todos o constatam, muitos se
queixam. E que alternativas existem? O método do «Orçamento Participativo» tem
vindo a ganhar terreno em Portugal e a provar que existem espaços para a
participação do cidadão, para além dos espaços formais e obrigatórios. É uma
prática de sucesso e, ao mesmo tempo, um desafio: temos muito ainda a fazer no
que toca à participação civil, e o caminho já está iniciado.
Irá decorrer em Peniche, nos dias 21, 22, 23 e 24 de Maio, a MANIFesta 2009 –
VII Assembleia, Feira e Festa do Desenvolvimento Local e da Economia
Solidária, com o tema «A Inovação Social na Resposta à Crise – Contributos do
Desenvolvimento Local e da Economia Solidária».
Verdadeira montra da vitalidade do associativismo de desenvolvimento local, a
MANIFesta é um espaço aberto à participação, troca de ideias, saberes e
experiências da sociedade civil organizada, nas suas múltiplas vertentes – cultura,
economia social e solidária, investigação, intervenção cívica, actividades artesanais,
desenvolvimento rural, etc. É nas componentes Feira e Festa que toda essa
diversidade ganha visibilidade, mediando a comunicação entre as entidades da
sociedade civil organizada, a população, o sector privado e o sector público.
Pretende-se, neste evento, gerar a discussão em torno das práticas que a sociedade civil
organizada tem vindo a testar, apresentando-as como uma alternativa às práticas
propostas pelo sector público e privado. Num momento de crise profunda, importa dar
visibilidade a um caminho alternativo que já muitos percorrem, mas por outros
desconhecido.
Uma dessas práticas é o “Orçamento Participativo” que estará a debate no dia 23 de
Maio, entre as 10 e as 13 horas, no Auditório 2 da Escola Superior de Tecnologia do
Mar, no âmbito do Programa da MANIFESTA 2009, em Peniche.
O PROJECTO “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – PORTUGAL”
O Orçamento Participativo surge em Porto Alegre, no Brasil, disseminando-se
depois pela América Latina e pela Europa. O interesse manifestado pelo OP tem
crescido significativamente, da parte de organizações internacionais, como o Banco
Mundial ou as Nações Unidas, e das classes políticas de várias países. Actualmente
estima-se que existam cerca de 2000 experiências de OP no Mundo, a maior parte

delas na América Latina. Portugal não ficou alheio a esta dinâmica. Depois da
primeira experiência em 2002, na Câmara Municipal de Palmela, outras Câmaras e
Juntas de Freguesia adoptaram o modelo: S. Brás de Alportel, Castro Verde,
Alvito, Serpa, Santa Leocádia de Geraz do Lima, Junta de Freguesia de S.
Sebastião em Setúbal, Arrouquelas, Carnide, Odivelas e Lisboa.
OBJECTIVOS
Trata-se um projecto apoiado pela Iniciativa Comunitária EQUAL (Acção 3) que
tem como objectivo geral disseminar o tema e a metodologia do Orçamento
Participativo (OP) a nível nacional. Em termos específicos isto significa:
•
•
•
•

Apoiar a adopção do OP por parte das autarquias portuguesas;
Capacitar teórica e metodologicamente os diferentes intervenientes no
desenvolvimento de processos de OP;
Criar instrumentos de apoio à implementação, desenvolvimento,
monitorização e avaliação desses processos;
Promover a partilha de experiências e as relações em rede entre as
autarquias promotoras do OP; Criar um manancial informativo e
documental sobre o tema do OP, acessível aos mais variados actores
interessados no tema.

Tudo isto será desenvolvido assegurando uma perspectiva de articulação com as
“práticas de participação” já existentes ao nível de cada território.
ACTIVIDADES
•

•

•

•

•
•

4 acções de formação regionais sobre OP. Estas terão lugar em Faro (10
e 11 de Abril de 2008), Lisboa (2 e 3 de Junho de 2008), Coimbra (25 e 26
de Setembro de 2008) e Vila Nova de Gaia (29 e 30 de Setembro de 2008)
e são abertas à participação de todas as pessoas interessadas. Inscrições
no site do CEFA.
4 workshops regionais de apoio à definição de modelos de orçamento
participativo. Serão trabalhadas as diferentes dimensões deste tipo de
processos, permitindo a cada autarquia construir o seu próprio modelo de
OP. Estes workshops são especialmente destinados a autarcas e técnicos
de autarquias. As datas e os locais serão definidos em função da procura.
Isto significa que as autarquias interessadas devem contactar com a
coordenação do projecto a manifestar a sua vontade em participar num
destes workshops.
Consultoria individualizada para as autarquias que já desenvolvem ou
estão interessadas em implementar o OP. As solicitações devem ser
dirigidas para a Coordenação Global do Projecto.
II Encontro Nacional sobre Orçamento Participativo e Democracia
Local que terá lugar no Cine-Teatro São João em Palmela, nos dias15 e
16 de Maio de 2008
Página Internet sobre o OP em Portugal, assegurando também uma
vertente sobre experiências internacionais.
Boletim informativo digital, de periodicidade mensal, com informações
relevantes e actuais sobre o tema do projecto.

A participação em qualquer uma das actividades do projecto é integralmente
gratuita.
DESTINATÁRIOS DO PROJECTO
•
•
•
•
•
•
•
•

Executivos autárquicos;
Membros de Assembleias Municipais e de Freguesia;
Associações de autarquias;
Técnicos de autarquias;
Partidos políticos;
Docentes, investigadores e estudantes;
Associações e outras organizações da sociedade civil;
Público em geral.

PARCERIA
•
•
•
•
•
•

Associação In Loco (Coordenação Global do Projecto)
Câmara Municipal de Palmela
Câmara Municipal de S. Brás de Alportel
Centro de Estudos e Formação Autárquica (CEFA)
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES)
Junta de Freguesia de Carnide

CONTACTOS (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO EM PORTUGAL)
Coordenação Global do Projecto - Associação In Loco
Priscila Soares / Miguel Velez
Telf. (+351) 289 840 860
Fax. (+351) 289 840 879
Telm. (+351) 93 9864922
www.op-portugal.org
CONTACTOS (MANIFESTA PENICHE 2009)
Coordenação Global - Animar
Célia Lavado / Miguel Torres
Telf. (+351) 21 952 7450
Telm. (+351) 96 861 84 10
http://www.animar-dl.pt/manifesta/manifesta.php?id=12

