


Orçamento Participativo
O que é?

- Iniciativa da Assembleia Municipal e da Câmara 
Municipal

- Partilha com os cidadãos e cidadãs a definição 
de um rumo para o concelho

- Contributo para uma cidadania ativa e para a 
valorização da democracia local

2O que é o OP?



Quais são os objetivos do OP?
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Vitalidade
Contribuir para uma sociedade civil 

dinâmica e coesa

Cidadania
Promover a participação informada, ativa e 

construtiva dos/as munícipes

Objetivos 4

Proximidade
Incentivar o diálogo entre munícipes e 

eleitos/as locais

Rigor
Adequar as políticas públicas municipais às necessidades e 

expectativas da população, tendo em conta os recursos disponíveis

Responsabilidade
Aumentar a transparência da atividade 

autárquica



Como está estruturado?
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Tipologia: Verde ou Imaterial
Uma proposta é verde quando promove as áreas da proteção 

ambiental e desenvolvimento sustentável, contribuindo para 

a minimização ou adaptação às ações climáticas.

Tipologias 6

É imaterial quando não implique despesa capital 

(investimento), nomeadamente a realização de empreitada.

EXEMPLOS DE EDIÇÕES ANTERIORES

- Colocação de ilhas ecológicas

- Instalação de painéis fotovoltaicos

- Ecocentro móvel

EXEMPLOS DE EDIÇÕES ANTERIORES

- Aquisição de materiais para Biblioteca Escolar

- Evento local de promoção da cultura

- Celebração de efeméride 

- Recriação histórica local



Tipologia: Jovem

Para apresentar uma proposta jovem, os cidadãos e cidadãs 

devem frequentar, no mínimo, o ensino secundário e ter, no 

máximo 30 anos.

Tipologias 7

EXEMPLOS DE EDIÇÕES ANTERIORES

- Iluminação pública

- Colocação de equipamento em estabelecimento de ensino

- Criação de zona de lazer e desporto



Tipologia: Material

São todas as propostas que obriguem a investimento, em 

concreto a execução de uma obra.

Tipologias 8

EXEMPLOS DE EDIÇÕES ANTERIORES

- Requalificação de parque infantil

- Criação de espaço museológico

- Instalação de estátua



835.998,71€

9Valor do OP



Que requisitos devem ser cumpridos?
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Ponto 7

Podem participar todos/as os/as cidadãos/ãs, com morada fiscal no concelho de Leiria, 

com idade superior a 15 anos, que entendam expressar-se manifestando o seu 

interesse ativo.

11Algumas Normas de Participação



Algumas Normas de Participação – As propostas dos/as cidadãos/ãs têm de obedecer ao seguinte: 12

Ser apresentadas em formulário através da 

submissão no sítio da internet do 

Orçamento Participativo da Câmara 

Municipal de Leiria, mediante registo prévio.

Norma iii

Norma iv
Ser específicas e pormenorizadas, 

delimitando a sua execução, identificando 

as freguesias abrangidas e o impacto 

previsto, de modo a possibilitar uma análise 

concreta e rigorosa.

À proposta podem ser adicionados anexos 

em formato PDF, JPG, GIF e DWF, 

designadamente, fotografias, mapas e 

plantas de localização, cujo conteúdo seja 

considerado relevante para a análise da 

proposta.

Se a localização não for bem definida ou se a descrição da 

proposta não for clara, a ideia será excluída.

Se a proposta for apresentada por outro meio (ex.: email) 

será excluída



Algumas Normas de Participação – As propostas dos/as cidadãos/ãs têm de obedecer ao seguinte: 13

Norma v
Apresentar um valor estimativo, podendo 

ser adicionados documentos relativos a 

eventual consulta preliminar ao mercado 

efetuada para apuramento de custos.

Norma ix
Não repetir propostas apresentadas em 

edições anteriores.

Sem um orçamento que estime o custo de execução do 

projeto, a proposta será excluída.



Algumas Normas de Participação – As propostas dos/as cidadãos/ãs têm de obedecer ao seguinte: 14

Norma x
Não exceder o montante estipulado para a 

tipologia a que concorre.

- Verde ou Imaterial: 417,999,35€

- Jovem: 208,999,68€

- Material: 208,999,68€

Norma xiii
Não implicar investimento em 

equipamentos similares aos existentes na 

área de abrangência.

Exemplos:

Parque infantil



Algumas Normas de Participação – As propostas dos/as cidadãos/ãs têm de obedecer ao seguinte: 15

Norma xiv
Não implicar custos de manutenção 

específicos que obriguem à contratação 

externa de serviços especializados.

Norma xv
Não constituir formas de apoio à atividade 

e/ou investimento, nos termos legais e 

regulamentares

(ex.: PRO Leiria).

Exemplo:

Aquisição de equipamentos cuja manutenção obrigue à 

contratação de serviços de determinada marca ou serviços 

especializados

Exemplos:

Apoio a um determinado projeto a desenvolver numa 

coletividade, associação, agrupamento de escuteiros, etc.

Intervenção em instalações do Município cedidas a outras 

entidades (ex.: agrupamento de escuteiros)



Algumas Normas de Participação – As propostas dos/as cidadãos/ãs têm de obedecer ao seguinte: 16

Norma xvi
Não constituir formas de promoção de 

autoemprego ou de projetos pessoais.

Norma xx
Incidir, exclusivamente, sobre espaços ou 

parcelas de terreno inseridos no domínio 

público municipal ou no domínio privado 

municipal, livres de quaisquer ónus ou 

contrato associado.

Exemplo:

Realização de eventos em que o proponente seja parte 

interessada

Exemplos:

Construção em terrenos de Juntas ou Uniões de Freguesias 

ou de outras entidades

Intervenção em instalações do Município cedidas a outras 

entidades (ex.: agrupamento de escuteiros)



Qual o calendário das várias etapas?
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FASE 1 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE PROPOSTAS

• Apresentação das propostas 5 de abril a 13 de maio

• Compilação e divulgação das propostas apresentadas 16 a 20 de maio

• Análise das propostas e orçamentação pelos serviços municipais 23 de 

maio a 14 de julho

• Divulgação da lista provisória 15 de julho

• Período de reclamaração 16 a 31 de julho

• Divulgação da lista definitiva 5 de setembro

FASE 2 – VOTAÇÃO E DIVULGAÇÃO RESULTADOS

• Apresentação pública dos projetos sujeitos a votação 21 de setembro

• Votação 26 de setembro a 7 de outubro

• Divulgação dos resultados da votação 12 de outubro

Fases e calendário 18

FASE  3 – AVALIAÇÃO

• Contributos para a avaliação do processo 3 de novembro a 31 de 

dezembro

• Apresentação da avaliação do processo até 31 de dezembro

FASE 4 – EXECUÇÃO DOS PROJETOS APROVADOS



Como apresentar uma proposta?
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1. Registar ou fazer login no site do Orçamento 
Participativo (op.cm-leiria.pt)

2. Clicar no botão “submeter proposta”

3. E preencher todos os campos indicados

Para apresentar uma proposta, são precisos apenas 3 passos:

Como apresentar uma proposta 20

1.

2.

3.



Tem dúvidas?
Se precisar de saber:

- Informações sobre o preenchimento do formulário

- Se determinado terreno ou edifício é propriedade municipal

- Se o Município já tem previsto no seu plano de atividades executar algo semelhante à sua ideia

- Se em edições anteriores já foi apresentada um projeto similar

- Se a sua ideia é compatível com outros projetos e planos municipais, designadamente do Plano 
Diretor Municipal (PDM), Planos de Pormenor, planos estratégicos

- Se a sua ideia implica a realização de pedidos de pareceres prévios de entidades externas

etc.

21Tem dúvidas?

Contacte-nos

orcparticipativo@cm-leiria.pt



Um concelho, uma ideia,
um voto por todos.

SAIBA MAIS EM


