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APRESENTAÇÃO
_
O Atlas Mundial dos Orçamentos Participativos representa a mais vasta compilação de dados
até hoje realizada sobre a situação destes processos no planeta. Este é fruto do trabalho
colaborativo e da enorme generosidade de mais de setenta autores, que voluntariamente
se disponibilizaram para coletar e analisar informações que permitam compreender a
realidade destas iniciativas em quadrantes muito diversos.
Uma das principais motivações desta iniciativa é avaliar o alcance disseminador dos
Orçamentos Participativos e compreender as principais tendências registadas ao longo dos
últimos 30 anos, assegurando uma análise, num primeiro nível, sobre os dados de cada país,
e num segundo momento, sobre os diferentes continentes.
Assumindo este como o principal desiderato do Atlas, pareceu oportuno enriquecer os
resultados com a introdução de elementos de ordem mais qualitativa, para permitir traçar os
perfis dos territórios em que os Orçamentos Participativos ocorrem. Essa é a razão pela qual
se recorreu ao uso de quatro índices internacionais, referentes a temas relacionados com
os objetivos mais clássicos destes processos, sobre os quais existe um consenso bastante
alargado. Esta aposta tornou possível hierarquizar o posicionamento dos diferentes países,
onde foram identificadas experiências, relativamente aos níveis de compromisso que têm
com a promoção da democracia, o combate à corrupção, o desenvolvimento humano e a
felicidade das populações.
Nas páginas que se seguem, o leitor encontrará muitos motivos de interesse, dados inéditos e
resultados surpreendentes. A equipa de coordenação do Altas entendeu que seria igualmente
útil lançar um conjunto de desafios e de novas linhas de pesquisa, como forma de explorar
dimensões até agora marginais ou pouco exploradas na literatura dedicada ao tema.
O Atlas é um produto, patente nesta publicação, mas é também um processo em construção.
A dinâmica de rede colaborativa de autores, despoletada em trabalhos anteriores e reforçada
com este, permitiu mobilizar contributos de 71 países. É desejo de toda a equipa alargar esta
dinâmica a mais Estados nas futuras edições, reforçando, assim, a capacidade conjunta de
compreensão e de análise dos Orçamentos Participativos no Mundo.
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METODOLOGIA
_

Desde a ideia inicial de criação deste Atlas que se tornou evidente para toda a equipa que a
sua operacionalização só seria viável através da criação de uma rede de pontos focais em
diferentes países. Essa começou a ser constituída graças ao trabalho prévio de elaboração do
livro “Esperança Democrática”, tendo sido agora significativamente ampliada. A colaboração
entre os autores foi decisiva, pois permitiu identificar académicos, pesquisadores e ativistas
qualificados num número bastante expressivo de países.
A pesquisa online, através de bibliografia especializada e de websites focados em questões de
participação cidadã e orçamentos participativos, foi igualmente fundamental para o sucesso
desta iniciativa, tendo permitido reforçar a rede de colaboradores, especialmente em países
cuja cooperação internacional nestes domínios é mais limitada. Dito isto, foi possível reunir
em prol do Atlas 76 autores de 71 países.
A fim de recolher informação referente aos orçamentos participativos, a equipa de
coordenação do Atlas criou um questionário que foi utilizado como ferramenta comum para
homogeneizar e simplificar os dados recolhidos junto dos interlocutores locais e regionais.
Todos os autores preencheram o mesmo instrumento.
Este questionário é composto por uma série de questões padrão escritas em quatro línguas,
nomeadamente Inglês, Francês, Espanhol e Português. Para cada uma foi produzido um
pequeno guia de apoio ao preenchimento, garantindo, assim, uma compreensão comum
entre os diferentes autores.
A criação do questionário com os mesmos indicadores para todos os países teve uma
vantagem adicional, não prevista inicialmente. Alguns autores tiveram de recolher os dados
solicitados, pois não os possuíam, o que permitiu reforçar os seus próprios sistemas de
informação. Por conseguinte, pode considerar-se que este projeto apresenta um benefício
complementar, que é a criação de um sistema de informação comum sobre o Orçamento
Participativo em grande escala.
Os processos de Orçamento Participativo são bem conhecidos pela sua grande flexibilidade
metodológica, o que torna difícil definir um conceito único e consensual que se aplique
a todas as iniciativas e realidades. Assim, para assegurar o adequado preenchimento
do questionário, foi necessário estabelecer um entendimento comum sobre o que é o
Orçamento Participativo.
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Dito isto, foi estabelecido que os Orçamentos Participativos devem possuir as
seguintes caraterísticas:

1. Deve ser um processo que envolva uma parte específica ou o montante total do orçamento
de uma instituição, para que possa ser decidido de forma livre e independente por todos os
cidadãos que participam na iniciativa. Esta caraterística inclui dois itens adicionais:
1.1. O tipo de instituição. Embora a maioria das iniciativas seja promovida por governos
locais, é importante ter em conta as experiências organizadas por outros níveis de
governo, tais como: regional, estatal e nacional. Do mesmo modo, são contemplados
processos desenvolvidos por organizações privadas, com fins lucrativos e associativos.
Os Orçamentos Participativos promovidos por outras entidades públicas ou privadas,
tais como universidades, escolas, associações, organizações profissionais e empresas,
devem também ser tidos em consideração.
1.2. Os participantes. Existem diferentes modelos de Orçamento Participativo, sendo o
mais comum o que garante o acesso universal, portanto aberto a todos os indivíduos de um
determinado território ou instituição. Contudo, são também tidos em conta os processos
dirigidos a públicos mais específicos, como os jovens, as mulheres, os imigrantes, etc., ou
a um público muito mais preciso (estudantes de uma escola, empregados de uma entidade
ou empresa, membros de uma associação, entre outras opções). Grupos representativos de
comunidades mais vastas são igualmente aceites (sistema de sorteio).

2. A iniciativa deve ser organizada em dois ciclos sucessivos, focados na fase de decisão,
na qual os participantes podem apresentar propostas, e também na fase de execução,
respeitante ao período de implementação dos projetos.
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3. Deve ser uma prática contínua, o que significa que a implementação da mesma deve
ocorrer por intermédio de edições sucessivas, com períodos de tempo próprios.
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4. Em nove dos países abrangidos no Atlas, não foi possível contra com a colaboração de
autores locais disponíveis para a recolha de dados em tempo útil, nomeadamente em
Angola, Chile, Costa Rica, Estónia, Lituânia, França, Guatemala, Panamá e Paraguai.
Nestes casos, a equipa conduziu numerosas investigações online de forma a: primeiro,
encontrar autores com artigos científicos ou sistemas de informação pública sobre o
tema; segundo, contactar esses interlocutores e solicitar a sua colaboração; terceiro, na
impossibilidade de assegurar qualquer um dos dois anteriores, transferir para a equipa
de coordenação do Atlas o preenchimento do questionário, recorrendo para o efeito a
fontes de outros autores, garantindo sempre a citação das fontes. Em todos os casos
mencionados, o objetivo foi garantir que a informação utilizada fosse fiável e atualizada.

A identificação de Orçamentos Participativos a uma escala global constituiu um exercício de
enorme dificuldade e complexidade. O produto aqui apresentado é, por natureza, incompleto.

Assumimos esta limitação sem quaisquer reservas. Esta publicação deve ser entendida
como um processo em construção e como o resultado de um esforço coletivo de pessoas que,
com as suas orientações concetuais, institucionais, políticas e culturais, bem como as suas
limitações de tempo, deram o melhor contributo possível para o resultado aqui apresentado.
O número de processos de Orçamento Participativo no mundo não é exato. É sempre uma
aproximação à realidade e uma contribuição para a construção de conhecimento sobre a
matéria, nas suas diferentes latitudes.
O fenómeno dos OP é muito mais rico e diversificado do que se pode imaginar e retratar
numa publicação como esta. Estamos convencidos de que em certos contextos existe um
uso abusivo do termo Orçamento Participativo. Sempre que havia dúvidas acerca dos dados
apresentados por alguns autores, a equipa de coordenação do Atlas pediu esclarecimentos e
evidências mais concretas do uso do termo OP. Este foi um diálogo muito rico, que permitiu
entender as circunstâncias políticas, institucionais e sociais em que estes processos estão a
ocorrer em diferentes partes do mundo.
Admitimos sem reservas que o número de OP em alguns países, não mais do que três, são
sobrestimados ou desatualizados. Isto não compromete, em nossa opinião, o resultado final,
na medida em que i) existem outros países com OP que não estão representados no Atlas; ii)
entendemos este trabalho como parte de um processo em evolução.
Para além do levantamento estatístico aqui retratado, pretendeu-se enriquecer a análise
dos contextos em que ocorrem os Orçamentos Participativos recorrendo a alguns índices
internacionais publicados por diferentes organizações, nomeadamente: “Índice de
Democracia 2018”, “Índice de Perceção da Corrupção 2018”, “Índice de Desenvolvimento
Humano 2018” e “Índice de Felicidade 2019”.
O objetivo deste trabalho foi comparar os resultados dos referidos índices com a distribuição
territorial dos Orçamentos Participativos, para entender melhor os contextos em que estes
processos se desenvolveram.
De seguida são assegurados alguns detalhes dos índices mencionados. É importante
salientar que a equipa do Atlas não é autora da seguinte informação e que esta está apenas a
ser utilizada para efeitos comparativos com o objeto principal desta publicação.
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ÍNDICE DE DEMOCRACIA – 2018
EU TAMBÉM? PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, PROTESTO E DEMOCRACIA1
_

O Índice de Democracia da Economist Intelligence Unit é baseado nas
classificações de 60 indicadores, agrupados em cinco categorias: processo eleitoral
e pluralismo; liberdades civis; funcionamento do governo; participação política;
e cultural política. Cada categoria foi classificada numa escala de 0 a 10 e o índice
global é a media simples dos índices das cinco categorias. Os valores do índice são
utilizados para colocar os países dentro de um de quatro tipos de regimes:
Democracias plenas: Pontuações superiores a 8
Países em que não só as liberdades políticas básicas e as liberdades civis são
respeitadas, mas que também tendem a ser sustentados por uma cultura
política conducente ao florescimento da democracia. O funcionamento do
governo é satisfatório. Os meios de comunicação social são independentes
e diversificados. Existe um sistema eficaz de controlos e equilíbrios.
Os agentes judiciais são independentes e as decisões são aplicadas. Os
problemas de funcionamento das democracias são limitados.
Democracias imperfeitas: Pontuações superiores a 6 e inferiores ou iguais a 8
Estes países também têm eleições livres e justas, mesmo que existam problemas
(como violações da liberdade dos meios de comunicação social), as liberdades
civis básicas são respeitadas. Contudo, existem deficiências significativas em
outros aspetos do regime, incluindo problemas de governação, uma cultura
política subdesenvolvida e baixos níveis de participação política.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - 20182
_

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
está focado em três dimensões básicas:
a capacidade de levar uma vida longa e
saudável, medida pela esperança de vida
à nascença; a oportunidade de adquirir
conhecimentos, avaliada pelo número
médio de anos de escolaridade expetáveis; a
possibilidade de alcançar um padrão decente
de vida, estimada pelo rendimento nacional
bruto per capita.
Para medir o IDH de forma mais
compreensiva, o Relatório apresenta quatro
outros índices compostos: a) o IDH ajustado
pela desigualdade desconta o IDH de acordo
com a extensão das assimetrias; b) o Índice
de Desenvolvimento de Género compara os
valores de IDH femininos e masculinos; c) o
Índice da Desigualdade de Género destaca o
empoderamento das mulheres; d) o Índice
de Pobreza Multidimensional mede as
dimensões da carência não relacionadas com
o rendimento.
UNDP (2018). Índices de Desenvolvimento Humano e indicadores 2018:
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Regimes híbridos: Pontuações superiores a 4 e inferiores ou iguais a 6
As eleições têm irregularidades substanciais que muitas vezes as impedem
de serem simultaneamente livres e justas. Podem ser comuns as pressões
governamentais exercidas sobre partidos e candidatos da oposição. As
deficiências graves prevalecem mais do que nas democracias imperfeitas
na cultura política, funcionamento do governo e participação política. A
corrupção tende a ser generalizada e o Estado de direito é fraco. A sociedade
civil é débil. Normalmente existe assédio e pressão sobre os jornalistas e o
poder judicial não é independente.
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Regimes autoritários: Pontuações menores ou iguais a 4.
Nestes estados, o pluralismo político está ausente ou fortemente
circunscrito. Vários países classificados nesta categoria são ditaduras
absolutas. Algumas instituições formais de democracia podem existir,
mas estas têm pouca substância. As eleições, se ocorrerem, não são livres
nem justas. São frequentes os abusos e as violações das liberdades civis. Os
meios de comunicação social são, normalmente, propriedade do estado ou
controlados por grupos ligados ao regime. Há repressão sobre quem critica o
governo e uma censura generalizada. Não há poder judicial independente.

Economist Intelligence Unit (2019). Democracy index 2018: Me too? Political
Participation, Protest and Democracy

Atualização estatística, UN, New York

POPULAÇÃO DOS PAÍSES 2018
_

As estimativas demográficas para cada país
foram obtidas a partir da base de dados do
Banco Mundial.

ÍNDICE DE PERCEÇÃO DA CORRUPÇÃO (CPI) - 2018 3

RELATÓRIO MUNDIAL DA FELICIDADE - 20194

_

_

O CPI 2018 foi calculado utilizando 13 fontes de dados diferentes de 12
instituições que captaram as perceções da corrupção nos últimos dois anos:

Este ranking é acompanhado pelas
tentativas dos organizadores de demonstrar
como seis variáveis-chave contribuem para
explicar a amostra completa das pontuações
médias anuais nacionais ao longo do período
2005-2018. Essas são o PIB per capita, o
apoio social, a esperança de vida saudável,
a liberdade, a generosidade e a ausência
de corrupção. Note-se que a opção não
recaiu sobre a construção de uma medida
de felicidade em cada país utilizando estes
seis fatores. As pontuações são, em vez
disso, baseadas nas avaliações dos próprios
indivíduos acercas das suas vidas, como
indicado por pela escada de Cantril. Foram,
assim, utilizadas seis variáveis para explicar
as alterações da felicidade entre países.

· African Development Bank Country Policy and Institutional Assessment 2016;
· Bertelsmann Stiftung Sustainable Governance Indicators 2018;
· Bertelsmann Stiftung Transformation Index 2017-2018;
· Economist Intelligence Unit Country Risk Service 2018;
· Freedom House Nations in Transit 2018;
· Global Insight Business Conditions and Risk Indicators 2017;
· IMD World Competitiveness Center World Competitiveness Yearbook;
Executive Opinion Survey 2018
· Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2018;
· The PRS Group International Country Risk Guide 2018;
· World Bank Country Policy and Institutional Assessment 2017;
· World Economic Forum Executive Opinion Survey 2018;
· World Justice Project Rule of Law Index Expert Survey 2017-2018;
· Varieties of Democracy (V-Dem) 2018.
Padronizar as fontes dos dados para uma escala de 0 a 100, onde 0 equivale
ao nível mais Elevado de corrupção percebida e 100 equivale ao nível mais
baixo de corrupção percebida.

Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2019). World Happiness Report 2019,
New York: Sustainable Development Solutions Network.

Transparência Internacional. Índice de Perceção da Corrupção 2018.
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ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS NO MUNDO
ENTRE EXPANSÕES ASSIMÉTRICAS E MUTAÇÕES DE IDENTIDADE
por Nelson Dias, Sahsil Enríquez e Simone Júlio
UM MUNDO A DIFE RE NTES VE LOC IDADES
_

Não é excessivo repetir que os Orçamentos Participativos se transformaram num fenómeno
sem precedentes. A sua ampla disseminação, no período de três décadas, a todos surpreende.
Trata-se de uma iniciativa lançada a nível local, que na sua viagem pelo Mundo tem sofrido
inúmeras mudanças e adaptações. Entre experiências pontuais, práticas de forte inovação e
potencial transformador, políticas públicas institucionalizadas, e usos abusivos do termo, os
Orçamentos Participativos marcam hoje presença em todos os continentes.Esta significativa
expansão exige, no entanto, um olhar cuidadoso e crítico sobre as diferentes dinâmicas
territoriais, na medida em que essas nos são muito úteis para entender os contextos em que
estes processos têm vindo a emergir, bem como as motivações que a esses estão associadas.
Trinta anos depois das primeiras experiências de Orçamento Participativo, o mundo regista as
tendências continentais que se expõem de seguida.

EUROPA – A GR ANDE EXPANSÃO

Posicionamento global
O velho continente assumiu, sobretudo na última década, um forte protagonismo na promoção
destes processos, transformando-se na região do globo com o maior número de casos diagnosticados
na atualidade, nomeadamente entre 4577 e 4676, representando cerca de 39% de todos os Orçamentos
Participativos identificados a nível mundial. Em termos internos, os Orçamentos Participativos
no velho continente estão distribuídos da seguinte forma: 46% na Europa Oriental, 46% na
Europa do Sul, 5% na Europa Ocidental e apenas 2 a 3% na Europa do Norte.
Destaques
Merecem particular destaque, a nível europeu:
A existência de três Orçamentos Participativos de âmbito nacional, os primeiros a nível
mundial, criados pelo Governo Português em 2017, nomeadamente o Orçamento Participativo
Portugal, o Orçamento Participativo Jovem Portugal e o Orçamento Participativo das Escolas6 ;
1. A criação de um Orçamento Participativo de nível nacional na Ucrânia, em setembro
de 2019. De acordo com as linhas de orientação divulgadas publicamente, este
processo aproxima-se, nesta primeira edição, da lógica de um programa nacional de
desenvolvimento regional;
2. A Polónia como o país europeu com maior número de casos, nomeadamente entre 1840 e
1860, situação para a qual contribuiu de forma decisiva a criação de uma legislação nacional
de incentivo ao desenvolvimento destes processos a nível municipal;
3. A Espanha, que depois da crise estrutural dos Orçamentos Participativos, registada após as
eleições municipais de 2011, se transformou, entre 2016 e 2019, no terceiro país com o maior
número de casos, sem qualquer imposição legal nesse sentido.
Este é mais do que um Orçamento Participativo de âmbito nacional. Trata-se sobretudo de uma iniciativa
governamental que torna obrigatória a implementação do Orçamento Participativo em todas as escolas públicas do
terceiro ciclo e do secundário. Esta política originou cerca de 1500 pequenos orçamentos participativos disseminados
em todo o país.
6
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Distribuição institucional
A disseminação dos Orçamentos Participativos na Europa, despoletada sobretudo a partir do
início do novo milénio, tem sido assegurada por diferentes tipologias de instituições:
1. Cerca de 62% dos processos diagnosticados são promovidos por governos locais,
enquanto aproximadamente 34% são suportados por outras entidades, merecendo
destaque a este nível o protagonismo das instituições de ensino, em particular das
escolas públicas. Este resultado deve-se sobretudo aos cerca de 1500 Orçamentos
Participativos escolares existentes em Portugal;
2. O dinamismo dos governos regionais europeus na promoção destes processos é ainda
modesto, sendo de registar a existência de apenas 9 experiências, 5 das quais na Polónia,
2 em Portugal, 1 na Eslováquia e 1 na Ucrânia;
3. São 15 as grandes cidades europeias, com populações superiores a 1 milhão de habitantes,
as que se encontram a desenvolver o Orçamento Participativo na atualidade. As cidades
capitais nacionais ou regionais que no velho continente se implicaram com esta
dinâmica são na atualidade 39. Para este dado muito contribuiu a Espanha, com o OP em
Madrid e em outras 23 capitais provinciais.
Contexto territorial
Recorrendo aos quatro índices internacionais analisados no presente Atlas, é possível
assegurar que os Orçamentos Participativos na Europa se distribuem da seguinte forma:

ATL AS MUNDIAL DOS ORÇAME NTOS PARTIC IPATIVOS

1. A grande maioria, entre 83 e 84%, está localizada em países com democracias imperfeitas;
aproximadamente 12 ou 13% em democracias plenas; enquanto 4% em regimes híbridos;
2. A maior parte dos processos, entre 90 a 91%, está sedeada em nações posicionados no
segundo nível mais baixo de corrupção, nomeadamente o mesmo em que se localizam as
democracias classificadas como imperfeitas, o que aliás serve para corroborar os dados
apresentados no ponto anterior;
3. A esmagadora maioria dos Orçamentos Participativos europeus, cerca de 95 a 96%, está
localizada em territórios distinguidos com o mais alto nível de desenvolvimento humano;
4. Entre 58 a 59% dos OP do velho continente encontram-se em países com o nível mais
elevado em termos do ranking de felicidade. Os restantes 41 a 42% estão circunscritos às
nações posicionadas no segundo nível deste mesmo índice .
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Palavras-chave
Os Orçamentos Participativos na Europa emergem maioritariamente como instrumentos de
aprofundamento da democracia, de promoção da participação e de construção da confiança
entre as populações e as instituições.

ÁFRICA – EXPANSÃO

Posicionamento global
A disseminação dos Orçamentos Participativos no continente africano tem-se caraterizado
por uma dinâmica de crescimento pausado, mas ininterrupto. Este ritmo é determinado por
alguns fatores essenciais, entre os quais se destacam dois:
5. Um de âmbito estrutural, relacionado com os processos de descentralização em curso
uns mais avançados e outros ainda em estado embrionário de forma a criar as condições
institucionais necessárias à existência de governos locais nos diferentes países, com

maior ou menor autonomia orçamental e de recursos técnicos e políticos, bem como de
atribuições e competências na gestão do território;
6. Outro de caráter contextual, diretamente dependente da presença de agências de
cooperação internacional no território, determinantes no convencimento e no suporte
técnico prestado aos agentes políticos de cada país. Estes atores têm sido decisivos na
introdução dos Orçamentos Participativos em África, nomeadamente nos locais onde
existem ou estão a ser criadas as condições institucionais indicadas no ponto anterior.
Apesar do dinamismo assinalado, registam-se também algumas situações de retrocesso
no continente, como é o caso de Moçambique, que entre as hesitações políticas e a crise
financeira despoletada em 2015 viu reduzidos os casos de Orçamento Participativo no país.
Segundo o trabalho efetuado pelos diferentes autores, foi possível diagnosticar entre 955 e
958 Orçamentos Participativos em África, o que representa cerca de 8% do total de casos a
nível mundial.
Em termos internos, a sub-região da África Central destaca-se com cerca de 40% dos
Orçamentos Participativos diagnosticados no continente.
Destaques
De acordo com os dados apurados, sobressaem os seguintes elementos:
1. Madagáscar, como o país africano com maior número de Orçamentos Participativos,
nomeadamente 270, representando cerca de 28% do total de processos diagnosticados
nesta região do planeta;
2. Angola, como o primeiro país no continente a criar uma legislação nacional que torna
obrigatória a adoção dos Orçamentos Participativos por parte de todos os municípios. O
caso angolano é igualmente peculiar por se tratar da primeira nação, a nível mundial, a
legislar sobre esta matéria sem possuir qualquer experiência prévia assinalável em termos
da sua implementação. Esta decisão acontece num contexto que antecede a realização das
primeiras eleições democráticas para os órgãos municipais, previstas para 2020;
3. A existência de um processo de âmbito nacional na República Democrática do Congo.
Segundo os elementos apurados, trata-se sobretudo de um “seminário de orientação
orçamental”, assim designado, organizado pelo Ministério das Finanças, que permite ao
Governo apresentar as principais linhas de prioridade ao nível das diferentes políticas
setoriais, e recolher contributos por parte dos parceiros técnicos e financeiros, bem
como de organizações da sociedade civil.
Distribuição institucional7
A expansão dos Orçamentos Participativos em África, despoletada sobretudo a partir do início
do novo milénio, tem sido assegurada por diferentes tipologias de instituições:
1. A grande maioria dos Orçamentos Participativos identificados no continente, cerca de
86%, é promovida por governos locais, nas suas diferentes formas;
2. Entre as 11 e 12% dos processos são organizados por outras tipologias de instituições;
3. Entre 2 e 3% dos casos diagnosticados são despoletados por governo regionais. A este
Os dados apresentados são referentes a 13 dos 24 países africanos abrangidos pelo Atlas, nomeadamente:
Madagáscar, Moçambique, Angola, Egipto, República do Congo, República Democrática do Congo, Benim,
Senegal, Camarões, Costa do Marfim, Níger, Togo, Burkina Faso. Para os restantes 11 países não foi possível
obter estatísticas detalhadas, mas apenas o número total de OP, a saber: Marrocos, Mali, Mauritânia, Tunísia,
África do Sul, Zimbábue, Quênia, Uganda, Tanzânia, Etiópia, Zâmbia.
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nível destaca-se a Costa do Marfim, com mais iniciativas deste nível territorial do que de
âmbito local;
4. São 28 as cidades capitais, nacionais e regionais, implicadas no desenvolvimento de
orçamentos participativos em África.
5. Foram identificadas 20 cidades africanas com mais de 1 milhão de habitantes a promover
este tipo de iniciativas.
Contexto territorial
Tendo por base os índices internacionais analisados no presente Atlas, conclui-se que:
1. Cerca de 50% dos Orçamentos Participativos em África estão localizados em países
com regimes autoritários; aproximadamente 36% em nações com regimes híbridos; 14%
em estados com democracias imperfeitas. Esta é uma situação distintiva do contexto
africano, na medida em que se trata do único continente em que a maioria dos processos
diagnosticados, cerca 85 a 86%, está sedeada em países considerados não democráticos;
2. A maioria dos OP africanos, cerca de 69%, está localizada em territórios com o mais
alto nível de corrupção; os restantes 31% encontram-se no grupo de países posicionados
no terceiro nível de corrupção, confirmando, assim, o contexto distintivo dos casos
desenvolvidos nesta região do planeta;
3. Cerca de 61% dos OP estão localizados em territórios com o mais baixo nível de
desenvolvimento humano;
4. Aproximadamente 65% dos OP africanos encontram-se em países com o segundo nível
mais elevado em termos do ranking de felicidade. Os restantes 35% estão circunscritos
às nações posicionadas no terceiro nível deste mesmo índice.
Palavras-chave
Atendendo ao contexto traçado anteriormente, os Orçamentos Participativos em África
tendem a ser promovidos maioritariamente como instrumentos de promoção da governação,
de ampliação da participação e de reforço da transparência das instituições.

ATL AS MUNDIAL DOS ORÇAME NTOS PARTIC IPATIVOS

AMÉ RICA DO NORTE – C RESC IME NTO LE NTO E MODE R ADO
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Posicionamento global
O desenvolvimento dos Orçamentos Participativos no continente norte-americano
apresenta diferentes velocidades nos três países que o compõem. O Canadá e o México
têm manifestado inúmeras hesitações, com avanços e recuos na promoção deste tipo de
iniciativas. O crescimento verificado na última década deve-se sobretudo ao protagonismo
dos Estados Unidos, que concentra cerca de 81% dos OP na região.
Segundo os dados recolhidos, a América do Norte regista atualmente 178 Orçamentos
Participativos, que representam aproximadamente 1,5% do total de OP no Mundo.

Destaques
1. O principal destaque vai para os Estados Unidos, cuja emergência dos OP se pode considerar
tardia, na medida em que as primeiras iniciativas datam de 2009. Ainda assim, ao longo da
última década estes processos têm vindo a crescer, sendo de registar 145 casos no presente ano;
2. A primeira experiência de OP na região verificou-se no Canadá, país que tem, no entanto,
manifestado forte resistência na adoção deste tipo de iniciativas, verificando-se mesmo

uma estagnação na atualidade;
3. O México debate-se com uma fraca predisposição das suas instituições municipais para
a implementação dos OP e uma débil cultura de participação cidadã. Verificou-se, ainda
assim, nos anos mais recentes um tímido crescimento no número de casos ativos no
país. Alguns Estados mexicanos têm vindo a criar legislação própria sobre a participação,
ficando prevista, em determinadas situações, a figura dos Orçamentos Participativos, o
que permite ampliar as expetativas relativamente ao futuro destes processos.

Distribuição institucional
A marca distintiva da região vai para os Estados Unidos, na medida em que se trata dos
poucos países no mundo em que os OP promovidos por governos locais são minoritários no
panorama nacional, representando esses 48% do total dos casos registados. A maioria das
experiências em curso, ou seja 52%, é desenvolvida por escolas, existindo a expetativa de que
este número venha a crescer nos tempos mais próximos.
Contexto territorial
Tendo como parâmetro de análise os quatro índices internacionais utilizados neste Atlas,
conclui-se que:
1. Cerca de 92% dos OP na região estão concentrados em estados com democracias
imperfeitas, nomeadamente nos Estados Unidos e no México; os restantes 8%
correspondem aos OP canadianos, localizados numa democracia considerada plena;
2. Aproximadamente 81% dos OP estão sedeados nos Estados Unidos, país posicionado no
segundo nível mais baixo de corrupção. Os OP localizados no Canadá fazem parte do grupo que
integra o nível mais baixo de corrupção; os restantes 10% correspondem aos OP mexicanos,
fazendo estes, parte de um país integrado no segundo nível mais alto de corrupção;
3. Retirando os OP identificados no México, localizados em território com alto nível de
desenvolvimento humano, os restantes cerca de 90% estão sedeados em países com o
parâmetro mais alto do índice em apreço;
4. A totalidade dos OP norte-americanos são promovidos em países classificados com o
nível mais alto no ranking de felicidade.
Palavras-chave
Tendo por base o contexto assimétrico dos três países que compõem a região, considera-se
no presente Atlas que a maioria dos processos norte-americanos, localizados nos Estados
Unidos, apostam sobretudo nos Orçamentos Participativos enquanto instrumento de
promoção da igualdade (equity) no acesso aos processos decisão, de reforço do poder (power)
dos cidadãos diante das instituições e de inclusão (inclusion) dos grupos mais excluídos.
AMÉ RICA DO C E NTR AL E CARIBE – ESTAGNAÇÃO

Posicionamento global
Esta é uma das regiões do planeta em que os Orçamentos Participativos menos se
desenvolveram, podendo mesmo definir este cenário como de estagnação. Entre os 20 países e as
dependências que a compõem, foi possível diagnosticar processos em apenas 4, nomeadamente
na República Dominicana, na Costa Rica, no Panamá e na Guatemala, representando
aproximadamente 1% do total mundial. Se excluirmos a República Dominicana, que concentra
cerca de 95% dos casos identificados, os OP são praticamente inexistentes neste subcontinente.
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Destaques
São essencialmente dois os destaques a merecer atenção:
1. A criação de uma legislação que torna obrigatória a implementação dos orçamentos
participativos em todos os municípios da República Dominicana. Esta foi instituída em
2007, depois de alguns anos de experimentações locais que deram origem à emergência
de 120 Orçamentos Participativos, entre 1997 e 2006. A penúltima revisão da Constituição
da República, realizada em 2010, permitiu que o OP adquirisse reconhecimento na carta
magna do país. Este manteve-se na revisão de 2015. Apesar do caráter obrigatório imposto
pela lei, nem todos os municípios dominicanos se têm dedicado à adoção do processo. Isto
deve-se ao facto de não existir qualquer penalização para os incumpridores.
2. A existência de uma lei no Panamá que define a obrigatoriedade das “Juntas Comunales”
(Conselhos Comunitários) de elaborarem os respetivos “Orçamentos Participativos de
Investimento” e de os entregarem ao Presidente Municipal até 15 de outubro de cada ano,
para que este contemple no orçamento municipal o que for da sua competência. Apesar
deste enquadramento e segundo os dados apurados durante a elaboração do Atlas, foi
possível identificar apenas uma experiência de OP em funcionamento no país. Trata-se de
uma matéria a merecer melhor atenção em futuros trabalhos.
Distribuição institucional
Todos os Orçamentos Participativos identificados nesta região do planeta são promovidos por
governos locais. Entre esses, contam-se 32 processos organizados por cidades capitais.
Cabe ainda assinalar a emergência, em maio deste ano, de um movimento composto por
mais de 30 organizações da sociedade civil dominicana que defende, no seu manifesto, a
implementação de mecanismos de participação cidadã na elaboração do orçamento nacional,
bem como na monitorização da sua execução. Trata-se de um assunto a seguir com atenção.

ATL AS MUNDIAL DOS ORÇAME NTOS PARTIC IPATIVOS

Contexto territorial
A distribuição territorial dos Orçamentos Participativos na América Central e no Caribe, tendo por
base os índices internacionais contemplados no presente Atlas, é claramente influenciada pelo
facto de a esmagadora maioria dos processos se concentrar na República Dominicana. Assim:
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1. Cerca de 96% dos casos estão localizados em países com democracias imperfeitas,
nomeadamente na República Dominicana e no Panamá; 2% são integrantes de uma
democracia considerada plena, neste caso a Costa Rica; os restantes 2% fazem parte de um
regime híbrido, ou seja, a Guatemala;
2. Aproximadamente 98% dos OP estão situados em países classificados no segundo pior nível
de corrupção; os restantes 2% fazem parte de 2 melhor patamar neste índice;
3. Cerca de 98% dos OP estão em curso em territórios com alto nível de desenvolvimento
humano, o segundo na escala deste índice das Nações Unidas; 2% dos casos foram
identificados em locais com nível médio em termos deste parâmetro de análise;
4. Aproximadamente 95% dos processos estão sedeados em territórios posicionados no
segundo nível do ranking de felicidade, nomeadamente na República Dominicana. Os
restantes 5% estão refletidos no nível mais elevado deste indicador.
Palavras-chave
Tendo por base a distribuição assimétrica dos OP na região, as palavras-chave escolhidas dizem
sobretudo respeito à forma como estas iniciativas são perspetivadas no contexto da República
Dominicana. São essencialmente processos que visam promover a participação (participation),
melhorar a eficácia e eficiência da gestão municipal (municipal management) e assegurar uma

redistribuição dos recursos por forma a favorecer uma maior justiça social (social justice).

AMÉ RICA DO SUL – RETROC ESSO

Posicionamento global
A América do Sul, pioneira na criação dos Orçamentos Participativos no final da década de 80 do
século passado, manteve-se como a região do globo com a maior concentração de processos durante
cerca de 27 anos. O cenário verificado nos últimos cerca de três anos aponta para uma dinâmica de
regressão, sendo que esta se deve em grande medida ao acontecido no Brasil, com uma significativa
crise dos processos participativos, provocada pelas mudanças nas opções políticas maioritárias nos
níveis municipal, estadual e federal. O continente sul-americano reúne atualmente entre 3061 e
3081 OP, o que representa cerca de 26% do total diagnosticado a nível mundial.
Destaques
São essencialmente cinco as situações a merecer destaque nesta região do globo:
1. A enorme crise dos OP no Brasil, com uma redução drástica do número de casos, sobretudo
depois das eleições municipais de 2016. A Rede Brasileira de Orçamento Participativo encontrase inativa e o país não possui uma contabilização atualizada das experiências existentes;
2. A existência de uma legislação nacional no Peru, instituída em 2004 e revista em 2009,
que definiu como obrigatória a adoção do OP por parte de todos os governos municipais e
regionais. O país concentra, por esta razão, cerca de 68% dos OP do continente;
3. A criação de uma legislação nacional no Equador, em 2010, que define como obrigatória a
implementação do OP por parte dos 221 municípios e das 24 regiões, constituindo-se, assim,
como o segundo país da região a legislar sobre a matéria;
4. As dificuldades de expansão do OP no Chile. A ex-Presidente Michelle Bachelet chegou a
determinar como meta no seu segundo mandato, concluído em 2018, o incremento destes
processos, estabelecendo como meta alcançar as 100 iniciativas ativas no país. A resistência
da grande maioria dos municípios mantém o Chile bastante longe deste número;
5. A expetativa que o Acordo de Paz na Colômbia, firmado em 2016, crie as condições políticas,
institucionais e sociais impulsionadoras dos processos participativos ao nível do orçamento e
do planeamento. Este é, aliás, um tema que ficou explícito do texto do Acordo, com o Governo
a comprometer-se com ações concretas de incentivo ao desenvolvimento dos OP no país.
Distribuição institucional
A esmagadora maioria dos processos identificados na região, ou seja cerca de 97%, são promovidos
por governos locais. Apenas cerca de 2% correspondem a Orçamentos Participativos de âmbito
regional. São 65 iniciativas, das quais 49, ou seja 75%, pertencem ao Peru e ao Equador, países que
definiram estes processos por intermédio de uma imposição legal. É ainda de referir a existência
de experiências que envolvem outras tipologias de entidades, em particular escolas públicas.
Estas representam entre 1 a 1,5% do total dos OP diagnosticados na região. Segundo os dados
apurados, são 17 as cidades com mais de 1 milhão de habitantes que se encontram implicadas
no desenvolvimento dos OP no continente. Foram igualmente identificadas 51 cidades capitais
nacionais, estatuais e regionais comprometidas com estes processos.
Contexto territorial
Tendo por base os índices trabalhados no presente Atlas, conclui-se que:
6. Excluindo os 4 OP diagnosticados no Uruguai, país com uma democracia considerada
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plena, todos os outros, ou seja 99,8%, estão localizados em democracias imperfeitas;
7. A esmagadora maioria dos processos, ou seja 98,6%, estão integrados no segundo pior nível
de corrupção. Esta é uma particularidade das democracias imperfeitas sul-americanas, na
medida em que os níveis de corrupção são mais elevados quando comparados com outros
países com democracias imperfeitas. Apenas 1,4% dos OP são desenvolvidos em países com
o segundo melhor nível em termos de corrupção;
8. Uma expressão muito significativa dos OP, ou seja 96,4%, está sedeada em países com alto
índice de desenvolvimento humano;
9. Aproximadamente 68% dos casos estão localizados em territórios posicionados no segundo
nível do ranking de felicidade. Os restantes cerca de 32% localização em países com o nível
mais elevado neste parâmetro de análise
Palavras-Chave
A América do Sul é talvez a região do planeta que maior ambição transformadora colocou
nos Orçamentos Participativos. Estes emergiram em alguns locais como uma ação contra
cíclica, que visava combater inúmeros problemas que afligiam a região. Estes processos
posicionaram-se, assim, como instrumentos ao serviço da construção de uma democracia
de alta intensidade, de combate à corrupção por parte das elites políticas e de redistribuição
mais justa dos recursos públicos, ou seja, de promoção de uma maior justiça social

ATL AS MUNDIAL DOS ORÇAME NTOS PARTIC IPATIVOS

ÁSIA – DESE NVOLVIME NTO DESCONTÍNUO
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Posicionamento global
A emergência dos Orçamentos Participativos na Ásia pode ser classificada como tardia e pautada
por um desenvolvimento descontínuo. As lógicas de implementação e os modelos muitas vezes
associados a estes processos no continente estão intimamente ligados à história da região, aos
regimes vigentes e às racionalidades políticas e sociais dominantes. De acordo com os dados
recolhidos, a Ásia acomoda na atualidade entre 2773 a 2775 iniciativas de OP, o que representa
cerca de 23% do total mundial. A nível interno destaca-se a sub-região do leste asiático com cerca
de 77% de todos os OP diagnosticados no continente. Estes resultados devem ser encarados com
alguma cautela, na medida em que, por um lado, não contemplam as iniciativas que se sabe que
existem em países com a Tailândia, o Bangladesh e o Sri Lanka , e por outro, estão fortemente
influenciados pelos números do Japão. Assegurados os ajustes conceptuais e acomodado o OP às
lógicas dos regimes que de forma maioritária vigoram na região, este é um continente do qual se
espera uma expansão significativa dos Orçamentos Participativos nos próximos anos.

Destaques
São inúmeros os destaques a merecer uma atenção particular nesta região do planeta:
1. As Filipinas desenvolveram entre 2012 e 2016 o Bottom-Up-Budgeting (BuB), como um
programa nacional projetado para dar voz à sociedade civil na definição de projetos, alcançando
mais de 1500 cidades e financiando quase 55 mil investimentos. Tendo em conta o modelo
desenhado, pode extrapolar-se que esta foi talvez a primeira tentativa de conceber um OP a
nível nacional, com as suas especificidades, qualidades e falhas, na medida em que o orçamento
atribuído foi fixado pelo governo do país, o processo de auscultação decorrer em quase todo o
território e a implementação dos investimentos foi feita de forma descentralizada;
2. A Federação Russa, que regista 120 OP ativos, tem justificado uma particular atenção
pelo investimento muito significativo no despoletar do OP ao nível das regiões, sendo

de assinalar a existência de 55 casos na atualidade, o que corresponde a 46% do total de
iniciativas em curso no país;
3. A Indonésia foi o primeiro país asiático a criar uma legislação que enquadra a
obrigatoriedade do OP (musrenbang) ao nível local. Para além das 514 cidades, existe a
expetativa do alargamento do processo às 74 mil vilas do país, facto que, a acontecer,
determinará um enorme crescimento destas iniciativas no país e no mundo;
4. A Coreia do Sul foi o segundo Estado na região a definir uma legislação que vincula os seus
243 municípios ao desenvolvimento do OP. Foi igualmente a segunda nação no mundo a
criar um processo de OP a nível nacional, assumindo este, entre outras particularidades, o
facto de ter sido implementado com base numa metodologia de minigrupo representativo
da população do país;
5. O Japão, país onde o modelo tradicional de OP, baseado na apresentação e votação de projetos
por parte dos cidadãos individualmente considerados, não teve sucesso. Segundo os dados
recolhidos, são várias as abordagens atualmente em curso no país, sendo de destacar a
preferência dos governos locais nipónicos por metodologias de participação que tenham
como interlocutor as organizações da sociedade civil. Os dados do OP no país alcançam, no
entanto, números muito significativos pelo facto do Governo nacional ter legislado sobre a
possibilidade dos cidadãos pagarem os seus impostos locais a municípios onde não residem,
como forma de ajudar os territórios que sofrem com o despovoamento. Trata-se de uma política
de apelo aos sentimentos de pertença da população pelos locais onde nasceram, emergindo
daí a denominação “furusato” (cidade natal) . A medida enfrenta uma enorme polémica, na
medida em que os municípios de grande dimensão populacional começaram a ter quebras
muito significativas nas receitas, enquanto os governos locais de menor dimensão passaram
a atribuir ofertas aos cidadãos que decidissem ofertar-lhes os seus impostos. Este processo
assume, segundo Akira Matsubara , a forma de um OP na medida em que dos 1788 municípios
que decidiram instituir este “imposto da cidade natal”, 1708 permitem ao contribuinte escolher
a forma como o governo do território deve gastar aquele dinheiro. Trata-se de uma realidade a
merecer uma análise mais cuidada em futuros estudos sobre os Orçamentos Participativos.
Distribuição institucional
A esmagadora maioria dos OP diagnosticados no continente, ou seja cerca de 98%, são
desenvolvidos por governos locais.Apenas cerca de 2% são promovidos a nível regional,
sendo de destacar o papel decisivo da Federação Russa nesta dinâmica, ao congregar 55
das 57 práticas diagnosticadas. É igualmente de realçar a existência de 2 OP de âmbito
nacional, um na Coreia do Sul e outro em Taiwan, sendo o segundo assumido como uma
iniciativa temática dedicada à cultura. De acordo com os dados coletados, a região possui 29
Orçamentos Participativos desenvolvidos por cidades com mais de 1 milhão de habitantes e
15 impulsionados por cidades capitais.
Contexto territorial
Tendo mais uma vez como variável determinante a supremacia nipónica em termos numéricos,
cerca de 95% dos OP na região estão localizados em países com democracias imperfeitas, enquanto
os restantes 5% estão territorialmente circunscritos a estados considerados autoritários.
Aproximadamente 77% dos casos diagnosticados são desenvolvidos em países posicionados no
segundo melhor nível do ranking de corrupção; os 23% integram-se no nível imediatamente
inferior, ou seja, o terceiro pior no índice em apreço. Cerca de 81% dos OP asiáticos pertencem a
países que possuem um nível muito alto de desenvolvimento humano; menos de 1% fazem parte
de nações com alto nível de IDH; os restantes cerca de 18% apresentam níveis médios em termos do
índice em análise. Mais de 99% dos OP no continente estão sedeados em territórios posicionados no
segundo nível mais elevado do ranking de felicidade.
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Palavras-Chave
O continente asiático apresenta propósitos bastante distintos entre países no que respeita
ao desenvolvimento dos Orçamentos Participativos, o que dificulta a definição consensual
das palavras-chave que ajudem a entender a forma como estes processos são perspetivados.
É ainda assim possível adiantar que estas iniciativas tendem a servir sobretudo enquanto
instrumentos de promoção do diálogo entre as administrações e os cidadãos, de reforço da boa
governação e da transparência.

OC EÂNIA – ESTAGNAÇÃO

Posicionamento global
Não existe uma precisão relativamente ao período de emergência dos Orçamentos Participativos
no continente, sendo certo que as primeiras referências ao conceito são alusivas ao caso de
Christchurch, na Nova Zelândia, durante a década de 90 do século passado. Tratou-se de uma
prática que visou reforçar o papel de destaque que o país tinha no cenário internacional em matéria
de transparência orçamental, acrescentando à informação pública a dimensão da participação
cidadã. Esta experiência, entretanto extinta, foi muito importante no contágio de governos locais
alemães que nela se inspiraram para criar as primeiras experiências de OP no país, com viés
consultivo e muito orientado para a modernização dos serviços públicos municipais.
Entre os 14 países e as 9 dependências que integram a Oceânia, foi apenas possível
diagnosticar na atualidade a existência de Orçamentos Participativos na Austrália, o mais
populoso e o mais extenso território da região. Segundo os dados recolhidos, o país detém
entre 12 e 15 casos, que representam cerca de 0,1% do total mundial.
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Destaques
A emergência do OP na Austrália é bastante tardia, com o primeiro processo documentado a
ocorrer em 2012, em Canada Bay. Embora a prática australiana tenha procurado evidenciar
algumas semelhanças com as conduzidas em outras democracias ocidentais, é possível
verificar variações nas metodologias, resultantes dos esforços dos governos locais na tentativa
de adaptar o processo às suas realidades. Entre essas destacam-se, por exemplo, as seguintes:
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1. O caráter pontual das práticas, com poucas a repetir os ciclos de participação para além
de uma edição;
2. A alocação de 100% do orçamento ao processo participativo;
3. O recurso a grupos de cidadãos selecionados segundo métodos representativos, aos quais
cabe elaborar uma proposta de investimentos prioritários para o território;
4. O processo conduzido como forma de obter recomendações dos cidadãos sobre as
prioridades de investimento para o período de 1, 4 ou mesmo de 10 anos.
Distribuição institucional
De acordo com os dados obtidos, a Austrália concentra na atualidade cerca de 9 OP locais, 2
regionais e 2 em cidades com mais de um milhão de habitantes, nomeadamente Melbourne e
New South Wales, que são simultaneamente cidades capitais.
Contexto territorial
Todos os OP diagnosticados estão localizados num contexto de democracia plena, com o
melhor nível do ranking de corrupção, com um índice muito alto de desenvolvimento humano
e com o uma das mais elevadas pontuações nos parâmetros que medem a felicidade.

UMA DISSEMINAÇÃO PAUTADA POR PROPÓSITOS DISTINTOS E POR VEZES ANTAGÓNICOS
_

Os dados recolhidos permitiram diagnosticar a existência de 11690 a 11825 Orçamentos
Participativos nos 71 países abrangidos pelo presente Atlas. Estes números devem ser assumidos
com cautela e sem ambição de se constituírem como uma verdade absoluta e inquestionável. Os
resultados alcançados têm uma enorme margem de certeza na esmagadora maioria dos países,
sendo, no entanto, de assumir dúvidas em relação a alguns contextos. Entre esses destaca-se
o Japão pelas atípicas abordagens metodológicas associadas às práticas identificadas como
OP. As experiências nipónicas ascendem às 1865, ou seja cerca de 15% do total mundial de OP,
transformando este no segundo país com o maior número de iniciativas e o primeiro sem qualquer
tipo de imposição legal relativa à adoção dos OP por parte de governos locais ou outros.
O Brasil é outras das situações que deve merecer particular atenção nos cálculos. Os dados
apresentados são de 2016 e apontam para a existência de 436 iniciativas locais (3,7% do total
mundial), sendo, no entanto, anteriores ao enorme retrocesso que os OP têm vivido depois
das eleições municipais que tiveram lugar nesse mesmo ano. Não é hoje possível saber
quantos OP ativos existem no país, sendo expetável que o levantamento atualmente em
curso venha confirmar uma significativa redução no número de casos.
A Espanha é a terceira situação a merecer particular cuidado. Não existe uma contabilização
rigorosa e consensual sobre os OP existentes no país desde as eleições municipais de 2015,
originando uma certa especulação sobre os casos ativos no presente. Os dados indicados pelos
autores apontam para a existência de 350 a 400 processos, que representam cerca de 3% do total
mundial. É, no entanto, necessário esperar para saber se os resultados das eleições locais deste
ano, realizadas durante a elaboração do presente Atlas, produzirão ou não alterações no cenário
dos Orçamentos Participativos. Retirando as três situações expostas, sobre as quais se assumem
dúvidas, existe também a certeza de que este Atlas não reúne todos os Orçamentos Participativos
no Mundo, pelo que é de esperar que entre o eventual excesso registado nos números e as ausências
verificadas se possa alcançar um certo equilíbrio nas estatísticas apresentadas.
Independentemente das cautelas referidas anteriormente, os dados produzidos são
suficientemente robustos para que se possam extrair algumas conclusões sobre as principais
tendências verificadas no mundo, conforme se expõe de seguida. Em primeiro lugar, pode
concluir-se, sem margem para dúvidas, pela existência de uma enorme expansão mundial
dos OP, superior às expetativas dos mais otimistas, mas é importante clarificar que se trata
de uma disseminação assimétrica, tanto nos territoriais abrangidos, como nos propósitos que
sustentam a emergência destes processos, com implicações diretas nos modelos participativos
e certamente na qualidade deliberativa associada.
De acordo com os dados apurados, a grande maioria dos Orçamentos Participativos no
mundo, cerca de 85%, está sedeada em 31 países com democracias imperfeitas, 12 dos quais
na Europa, 7 na América na Sul, 5 na Ásia, 3 em África, 2 na América do Norte e 2 na América
Central. Os restantes OP distribuem-se da seguinte forma: 5% em Estados com regimes
autoritários; 4 a 5% em nações com democracias plenas; 4 a 5% em países com regimes
híbridos. A grande surpresa resulta do facto de existirem mais Orçamentos Participativos
em territórios onde as liberdades políticas, civis e outras são inexistentes ou limitadas, do
que naqueles onde vigoram os melhores princípios democráticos.
Destes fazem parte os 350 a 400 casos em Espanha e os 102 na Alemanha. Estes dois Estados
congregam respetivamente 65 a 67% e 17 a 19% do total de OP deste grupo de nações. Restam cerca
de 15 a 16% de iniciativas disseminadas pelos restantes 9 países. Acresce a esta leitura o facto da
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esmagadora maioria dos processos germânicos ser de natureza consultiva, o que reforça ainda
mais a ideia de uma certa resistência das democracias plenas em adotar o OP como prática. Este
é certamente um dos dados do presente Atlas que maior sobressalto e mais questionamentos
pode provocar no leitor. Não existem argumentos cientificamente comprovados para explicar
estas tendências, mas é ainda assim possível lançar algumas hipóteses de pesquisa para futuros
trabalhos sobre o tema. As democracias plenas, por se considerarem estáveis, por terem sido
capazes de proporcionar boas condições de vida às suas populações, por beneficiarem de elevados
níveis de confiança relativamente às suas instituições, talvez não vislumbrem no OP uma
ferramenta muito pertinente ou pelo menos uma resposta para problemas que possam enfrentar.
Nos regimes híbridos e totalitários, apesar das diferenças entre esses, o recurso ao OP pode
ser uma forma de evidenciar uma postura de “boas intenções” e de “diálogo” por parte das
elites que lideram as instituições, contribuir para uma certa paz social e política, promover
princípios de boa governação e uma imagem de abertura e de transparência na gestão dos
recursos públicos. De uma forma geral, os Orçamentos Participativos são promovidos
nestes contextos sem nunca se recorrer à palavra democracia. Em situações como estas, o
OP não é vislumbrado como um instrumento contra-cíclico, ao qual possa estar associada
uma ambição transformadora da realidade e um projeto de democratização política e social,
mas antes uma ferramenta de legitimação do regime. Isto não significa que os Orçamentos
Participativos e os seus resultados sejam fruto de manipulação. Não se possuem elementos
concretos para tal afirmação. Podem pelo contrário constituir uma cedência consciente das
instituições de governo, procurando por essa via retirar benefícios políticos e sociais.
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Uma análise crítica da história dos Orçamentos Participativos permite lançar a ideia de que
a América do Sul foi provavelmente a região do planeta que maior ambição transformadora
depositou nestes mecanismos. A eles esteve associado um efetivo projeto de mudança social e
política, em defesa de uma democracia de grande intensidade, de inversão das lógicas de poder,
de combate efetivo à corrupção e às desigualdades, entre outras dimensões. A transposição
deste ideal para o mundo não era de todo possível, razão pela qual a disseminação do OP se fez
com recurso a uma utilização seletiva, por vezes excessivamente seletiva, dos seus propósitos
e das suas aspirações, retirando-lhe a real capacidade transformadora. É isto que justifica, por
exemplo, que na Europa o OP se tenha dedicado sobretudo à reconstrução da confiança entre
cidadãos e instituições e menos ao combate à corrupção e às desigualdades, extraindo-lhe a
dimensão transformadora das próprias instituições. A acomodação realizada permite que os
modelos de governação funcionem maioritariamente nos moldes tradicionais e em simultâneo
promovam o OP. É esta mesma leitura que também permite compreender a forma como OP foi
aceite em países com governos autoritários. Nestes não existe um objetivo transformador, mas
antes uma ambição de legitimação da ordem e do regime vigentes.
A adaptação do OP a contextos tão distintos, servindo propósitos inclusive antagónicos, é uma
das marcas da ampla disseminação destes processos participativos ao longo de três décadas.
O OP tem, assim, mudado de identidade em função dos contextos de incorporação. Trata-se de
uma inovação que viveu nas margens e que ao transformar-se em política pública ou corrente
principal (mainstream) perdeu intensidade e ambição transformadora. Provavelmente não
poderia ser de outra forma para que o OP pudesse alcançar tamanha projeção e aceitação em
todos os quadrantes políticos. Esta não é uma visão derrotista relativamente ao potencial
deste instrumento. A pretensão de associar o OP a um projeto mais amplo de criação de lógicas
mais intensas de viver a democracia e de construir comunidade deu lugar a outras ambições,
certamente menos radicais ou utópicas, mas igualmente transformadoras de determinadas
dimensões da política, da administração pública e da sociedade. Nenhum um outro instrumento,
de que haja memória, teve esta capacidade de se moldar a contextos tão diversos, alguns dos

quais representando a própria negação dos ideais do OP. Essa é sobretudo uma marca da
vitalidade do OP enquanto conceito. Este não se perdeu. Ele viajou pelo mundo, reinventou-se de
inúmeras formas, mudou a vida de muitas pessoas, conquistou atores muito diversos, provocou
inúmeras cooperações internacionais e continua em plena dinâmica de expansão.
A análise cruzada entre a distribuição territorial dos OP e o Índice de Perceção da Corrupção
permite reforçar os argumentos expostos, na medida em que a maioria dos processos, ou seja
cerca de 57% do total mundial, está localizada em 26 países posicionados nos dois melhores níveis
do referido índice, que coincidem globalmente com as democracias imperfeitas; 37% no terceiro
e apenas 5 a 6% no nível mais baixo, ou seja, no pior em termos de corrupção. Não deixando
certamente de ser uma preocupação de uma parte dos OP no mundo, o combate a este problema
não constituiu a principal motivação destas iniciativas. Do projeto transformador associado aos
primeiros Orçamentos Participativos fazia também parte uma deliberada intenção de combater
as desigualdades sociais, de assegurar uma mais justa redistribuição dos recursos e de promover
o acesso mais igualitário aos serviços públicos essenciais. Tendo por base esta premissa e
recorrendo ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), das Nações Unidas, constata-se que
a maioria dos OP no Mundo, ou seja 59%, está localizada em 29 países com o mais alto nível de
IDH. Cerca de 28% dos OP estão sedeados em 15 nações com o nível imediatamente a seguir,
classificados pelos organizadores como “alto”. Apenas 8% e 5% dos OP pertencem a contextos
com os níveis médio e baixo de IDH, integrados respetivamente em 10 e em 15 Estados. Este dado
permite reforçar a hipótese de que também esta dimensão transformadora dos OP se perdeu em
muitos locais por onde o processo se tem vindo a instalar, dedicando os seus propósitos a outras
dimensões, provavelmente menos ambiciosas.
O recurso ao ranking da felicidade no presente Atlas deve-se ao interesse renovado que as
unidades de medida imateriais podem ter na formulação de políticas públicas, escapando
um pouco ao tradicional Produto Interno Bruto, entre outros indicadores estatísticos mais
convencionais. A literatura sobre a relação entre felicidade e participação cidadã é bastante
escassa e inconclusiva em muitos aspetos. Este é, assim, outro dos caminhos de pesquisa que
se pretende desafiar a partir do Atlas. Estão, por exemplos, os OP a contribuir para o reforço
da felicidade das populações e por essa via a fazer crescer o seu empenho participativo? Não
detendo respostas para estas e outras questões, resta de momento compreender a forma como
os Orçamentos Participativos no mundo se distribuem tendo por base o ranking da felicidade,
produzido pela United Nations Sustainable Development Solutions Network em parceria com
a Ernesto Illy Foundation. Os dados obtidos permitem concluir que a maioria dos processos,
cerca de 64%, está localizada em países posicionados no segundo nível do índice em análise.
Cerca de 34% referem-se a OP que ocorrem em Estados com o mais alto nível de felicidade,
enquanto apenas 2% de situam em nações integradas no terceiro e penúltimo patamar.
Efetuada uma análise transversal dos quatro índices, sobressai como tendência maioritária o
facto de se verificar uma concentração superior a qualquer outra de Orçamentos Participativos
em Estados com democracias imperfeitas, o que permite lançar como hipótese que a
correção de algumas imperfeições deste sistema de governo, como a quebra de confiança nas
instituições, continue a ser o principal motor de impulso para a disseminação destes processos
pelo mundo, muito mais do que o combate à corrupção e às desigualdades. Não se excluem
outros propósitos, como aliás de explicitou antes, mas este parece ser de facto o maioritário.
Em termos globais, pode afirmar-se que o território privilegiado de afirmação dos Orçamentos
Participativos no mundo é o que apresenta as caraterísticas de uma democracia imperfeita,
se encontra situado no segundo melhor nível de combate à corrupção, possui um índice de
desenvolvimento humano muito alto e se posiciona no segundo patamar do ranking de felicidade.
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DISSEMINAÇÃO É TAMBÉM SINÓNIMO DE DIVE RSIFICAÇÃO DOS ATORES E DAS ESCAL AS
_

A expansão internacional dos Orçamentos Participativos tem também beneficiado de outras
tendências, nomeadamente:
1. Do crescimento dos processos promovidos por outros grupos de atores ou de tipologias
de instituições, que não os tradicionais governos locais. Entre essas destacam-se as
escolas públicas, os grupos comunitários em países com processos de descentralização
embrionários e outras entidades privadas, como agências, empresas e associações.
Estes processos representam hoje cerca de 15% do total dos OP no mundo. Portugal e
os Estados Unidos da América protagonizam um papel importante neste domínio, na
medida em que são os únicos dois países onde se verifica uma maioria de experiências
promovidas por escolas. Os processos conduzidos por governos locais são, nestes dois
casos, em número inferior.
2. Do reforço das práticas de escala territorial e institucional superiores. De acordo com o
levantamento efetuado, existem 7 Orçamentos Participativos nacionais e 158 regionais
em funcionamento nos 71 países que compõem o Atlas. Os primeiros estão sedeados em
Portugal (3), na Ucrânia (1), na Coreia do Sul (1), em Taiwan (1) e na República Democrática
do Congo (1). Os segundos estão dispersos um pouco todas as regiões do planeta, com
destaque para a Federação Russa (55), o Perú (25) e o Equador (24). A América do Sul é o
continente que concentra o maior de casos de nível regional, nomeadamente 65, o que
corresponde a cerca de 41% do total.
3. Do protagonismo das cidades. A este nível merecem particular destaque as áreas
urbanas capitais e as que possuem populações superiores a 1 milhão de habitantes. De
acordo com o diagnóstico realizado, foram identificados 175 Orçamentos Participativos
a funcionar em cidades capitais nacionais e regionais em 38 países, e 93 cidades
de grande dimensão, em 33 países. O papel destes governos locais é preponderante
na disseminação dos OP, na medida em que amplia a visibilidade pública e por vezes
mediática destas iniciativas e serve de exemplo e de incentivo a outros. A América do
Norte é o continente com maior proporção de OP em grandes cidades face ao total dos
que são promovidos por governos locais, nomeadamente 9 em 98, o que corresponde a
9,2%. Um olhar comparativo entre os diferentes países permite concluir que a China é o
que apresentar a maior proporção a este nível, com 4 OP a funcionar nestes territórios,
num total de 5 a 7 casos. Segue-se o Egipto com 3 grandes áreas urbanas implicadas no
OP, entre um total de 8 a 10 iniciativas.
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A EXPANSÃO IMPOSTA EM ALGUNS TE RRITÓRIOS
_

Outra das variáveis tidas em conta na análise das dinâmicas de disseminação internacional dos
Orçamentos Participativos é a emergência de legislações nacionais que enquadram a criação e
o desenvolvimento destes processos. De acordo com o estudo efetuado, foi possível identificar
nove países com marcos legais alusivos ao tema, conforme se expõe de seguida.
PE RU

Foi o primeiro país no mundo a legislar sobre os Orçamentos Participativos, em 2003, tornando-os
obrigatórios para todos os municípios, províncias e regiões. O marco normativo inicial foi revisto
em 2008 e 2009, tendo sido introduzidos elementos mais precisos sobre a metodologia, com
detalhes alusivos a cada fase do processo. O mecanismo prevê a possibilidade de cofinanciamento
dos projetos do OP por parte da população/sociedade civil, através de contributos em mão-de-obra,
materiais, dinheiro, entre outros. O OP está previsto na Constituição da República.

INDONÉSIA

Foi o segundo país no mundo e o primeiro no continente asiático a legislar sobre os
Orçamentos Participativos em 2004.O OP, localmente designado por Musrenbang, emerge
integrado na lei que define o Sistema Nacional de Planeamento e Desenvolvimento, onde
esse é referido como um mecanismo de planeamento e orçamentação de baixo para cima.
Mais tarde, em 2014, uma nova iniciativa legislativa determina que o Governo Nacional fica
obrigado a transferir 10% da sua receita para as cerca de 74 mil vilas do país, dando orientações
para que esses recursos sejam localmente definidos dentro de um processo de OP. Esta situação
implicará uma enorme expansão deste mecanismo na Indonésia, com implicações estatísticas
muito amplas no cenário internacional. O quadro legal não define especificações metodológicas,
nem mecanismos de regulação do OP. Esse prevê, no entanto, o envolvimento no processo de
elementos dos governos locais, de associações profissionais, universidades, organizações nãogovernamentais, empresários, líderes religiosos, entre outros agentes ativos dos territórios.
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RE PÚBLICA DOMINICANA
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Foi o segundo país do espaço latino-americano a criar uma legislação específica sobre o tema,
mais precisamente em 2007, instituindo o designado “Sistema de Orçamento Participativo
Municipal”. O quadro legal prevê a obrigatoriedade de adoção do processo por parte de todos os
municípios dominicanos, detalhando a metodologia e descrevendo as ações a desenvolver em
cada fase. A lei em apreço define ainda que 40% das transferências do Orçamento do Estado
para cada município devem ser alocadas ao OP. O OP ganhou reconhecimento constitucional
na República Dominicana em 2010, mantendo-se na revisão efetuada à Carta Magna em 2015.

POLÓNIA

Trata-se do primeiro país europeu a legislar, a nível nacional, sobre os orçamentos participativos.
Foi em 2009, através de uma lei de incentivo, designada de Fundo Solecki. Esta é dirigida às
áreas rurais de menor nível administrativo do poder local polaco, oferecendo a possibilidade de
reforçar as verbas que lhes são atribuídas, desde que essas sejam decididas pela população. Novos
desenvolvimentos legislativos ocorridos em 2018 tornaram o OP obrigatório em 66 cidades, bem
como uma opção para os restantes governos locais e regionais do país. Este novo enquadramento

legal, de geometria variável, cria a expetativa de uma mudança gradual no panorama dos OP na
Polónia nos próximos anos.
PANAMÁ

Foi o terceiro país latino-americano e o segundo na América Central a legislar sobre o
assunto, embora de uma forma bastante indefinida. A lei em apreço, de 2009, que enquadra
o processo de descentralização, prevê que as Juntas Comunales uma espécie de conselho
comunitário devem elaborar o seu Orçamento Participativo e entregar o mesmo ao Alcalde,
até 15 de outubro de cada ano, para este integre os investimentos que são da sua competência
no orçamento do Município. Esta lei foi revista em 2015, sem que tenham sido introduzidas
alterações ao quadro anterior no que diz respeito ao OP. Trata-se de uma realidade a merecer
melhor atenção no futuro.

EQUADOR

O Equador foi o quarto país latino-americano e o sexto a nível mundial a legislar sobre o tema.
Foi através da criação de uma Lei Orgânica de Participação Cidadã, de 2010, que se definiu a
obrigatoriedade de implementação do OP por parte de todos os governos regionais, provinciais
e municipais, adiantando ainda que de forma progressiva o mesmo deverá ser adotado a nível
nacional. Sem que seja definido um regime específico do OP na referida legislação, com detalhes
sobre a sua metodologia, o incumprimento na sua adoção, por parte de qualquer governo regional,
provincial ou municipal, poderá gerar responsabilidades de caráter político e administrativo.
CORE IA DO SUL

Trata-se do segundo país asiático a adotar uma legislação nacional que obriga os municípios a
preparar e implementar o OP. Esta menção faz parte da Lei das Finanças Locais da Coreia do
Sul, datada de 2011. No articulado definido não são descritos mecanismos metodológicos, nem
ações específicas a desenvolver. No âmbito da Lei das Finanças Nacionais foram previstas as
bases legais para que o Governo da República pudesse implementar o OP a nível nacional.
PORTUGAL

Foi o primeiro e até ao momento o único país no mundo a criar uma legislação nacional que
define a obrigatoriedade de implementação do OP por parte de todas as escolas públicas do
terceiro ciclo de ensino e do nível secundário. Percebe-se, assim, que o quadro legal definido não
se destina aos órgãos dos governos locais, como aconteceu nos Estados referidos anteriormente.
A legislação em apreço, de 2017, é da iniciativa do Ministério da Educação e define os
procedimentos metodológicos específicos que devem ser adotados pelas escolas visadas.
ANGOL A

Trata-se do primeiro país africano a legislar sobre o OP. O quadro normativo é de julho de
2019 e estabelece, por um lado, o valor anual a transferir do Orçamento do Estado para que
cada município aplique no OP, e por outro, institucionaliza o processo a nível local, definindo
as regras de funcionamento e a metodologia a adotar.
De acordo com este quadro legal, o OP passa a ser obrigatório para todos os municípios e
demais entidades administrativas equiparadas.
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As legislações referidas não
definem a metodologia ou
qualquer procedimento
associado à implementação
do OP.

1) Detalha a metodologia do
processo e descreve as ações a
desenvolver em cada fase

As duas legislações em apreço
não possuem qualquer tipo de
detalhe sobre as obrigações
dos órgãos locais, nem sobre a
metodologia que o OP deve ter.

Os 4 diplomas referem-se a
alguns aspetos a seguir, por
exemplo, 1), 2) e 3) mencionam
que a administração local
deve adotar resoluções que
especifiquem os requisitos
para os projetos, o número
de assinaturas para apoiar os
projetos, as regras de avaliação
e votação. O regulamento do
fundo Solecki (4) refere-se
principalmente ao cronograma
que deve ser seguido e à forma
de cálculo dos orçamentos.

1) Torna obrigatório o OP (Musrenbang),
enquanto processo integrante do
Sistema Nacional de Planeamento e
Desenvolvimento; 2) Torna obrigatória
a transferência de 10% das receitas do
Estado indonésio para as vilas, dando
orientação de que esse valor deve ser
alocado ao processo de OP.
1) Institui o Sistema de Orçamento
Participativo Municipal, tornando o
processo obrigatório para todos os
municípios. 2) Estabelece no Artigo 206
que os investimentos municipais serão
realizados através do desenvolvimento
progressivo de orçamentos participativos.

1) Prevê, no artigo 116, que as Juntas
Comunales (Conselhos Comunitários)
devem elaborar o seu OP, com as
prioridades de investimento, o qual
deverá ser entregue ao Alcalde até 15 de
outubro de cada ano, para que esse inclua
no orçamento municipal o que for da sua
responsabilidade.
1) Desde 2018, a OP torna-se obrigatório
para 66 cidades (cidades com direitos de
município) e facultativa para o resto dos
governos locais (embora, caso pretendam
implementar a OP, seja necessário um
regulamento de direito local, como na
legislação geral). 2) A OP é opcional para o
segundo nível da administração local. 3)
A OP é facultativo para os níveis regionais
de governo. 4) Dedicado às zonas rurais e
ao nível administrativo mais pequeno, a
Lei do Fundo Solecki prevê a possibilidade
de alocar algum dinheiro do orçamento
municipal local, que só os habitantes
locais das unidades municipais auxiliares
podem decidir.

1) Lei n 25, que define o Sistema Nacional de
Planeamento e Desenvolvimento;
2) Lei 6, designada de “Lei das Vilas”

1) Lei nº 170-07
2) Constituição da República

1) Lei 37, que define os mecanismos de
descentralização da administração pública;
2) Lei 66, que altera a anterior, mas mantém os
conteúdos referentes ao OP.

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym (The Act on Local SelfGovernment), Dz.U. 1990, No.16, item 95.
2) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (A Lei da Autonomia Local a
Nível Poviat), Dz.U. 1998, No.91, item 578. 3)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (A Lei da Autonomia Local do
Nível Voivodato), Dz.U. 1998, No.91, item 576.
4) Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
-Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 301
USTAWA z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim (Jornal Oficial da República da Polónia
- Varsóvia, 12 de Março de 2014 Item 301 ACT de
21 de Fevereiro de 2014 sobre o Fundo da Aldeia)

Nível de detalhe
1) Define fases do processo, mas
não detalha a metodologia 2)
Aprofunda alguns detalhes do
processo e cria novas exigências
de transparência de informação
3) Detalha toda a metodologia
do processo fase a fase.

Tipo de Enquadramento
1), 2) e 3) Tornam o OP obrigatório
para todos os governos regionais,
municipalidades provinciais e
municipalidades distritais

Enquadramento legal

Matriz de análise das leis nacionais sobre Orçamentos Participativos

1) Lei Marco do OP nº 28056.
2) Lei nº 29298 que altera a anterior
3) Decreto supremo nº 142-2009-EF

TABE L A 1

Peru

Indonésia

República Dominicana

Panamá

Polónia

Ano

1) A Lei sobre a Autonomia
Local é de 1990, mas teve nova
regulamentação em 2018, para
tornar obrigatório o OP num
tipo específico de cidades. 2)
A Lei sobre a Autonomia Local
do Nível Poviat é de 1998, mas
possui nova regulamentação
desde 2018, para introduzir a
possibilidade de implementar o
OP. 3) A Lei sobre a Autonomia
Local do Nível Voivodato
é também de 1998 e tem as
mesmas alterações que as
anteriores. Desde 2009, com
alterações em 2014.

1) 2009;
2) 2015.

1) 2007;
2) 2010.

1) 2004;
2) 2014.

1) 2003;
2) 2008;
3) 2009.

N.ªde OP Abrangidos

Aproximadamente 1467
processos de OP ao abrigo
da lei solecki Fundos em
2018 (4).

Em 2018, existiam 360
cidades com OP (1), 10
poviat (2) e 5 regiões (3)

Foi detetado apenas 1 OP
no diagnóstico efetuado, o
que deixa muitas dúvidas
sobre a aplicação da lei.

1) O país possui 159
municípios, mas
apenas 127 a 135 estão a
implementar o OP. A lei
não prevê penalizações
para os incumpridores.

1) São abrangidos por esta
legislação 514 municípios;
2) São abrangidas por esta
legislação cerca de 74 mil
vilas.

2089 OP:
- 25 regiões
- 195 províncias
- 1869 municípios

Outros

A lei define que 40% do valor
transferido do Orçamento do
Estado para cada município
deve ser dedicado ao OP.
Prevê-se a criação de comités
de acompanhamento e
manutenção dos projetos do
OP em cada município.

1) A legislação prevê a
participação de elementos
do governo, de associações
profissionais, universidades,
organizações nãogovernamentais, empresários,
líderes religiosos e outros.

Prevê a possibilidade de
cofinanciamento dos projetos
por parte da sociedade
civil, através de recursos
financeiros, mão-de-obra,
materiais, etc.)
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Equador

Coreia do Sul

Portugal

Angola

O Despacho define de forma
específica a metodologia do OP
que as escolas deverão adotar.

Os decretos definem de forma
específica 1) o valor a alocar ao
OP em cada município, e 2) a
metodologia do processo, com
as diferentes fases e ações a
desenvolver.

Define a obrigatoriedade do OP para as
escolas públicas com alunos do 3.º ciclo do
ensino básico e/ou do ensino secundário.

1) Estabelece o valor anual a transferir
do orçamento do estado para que cada
município o dedique ao OP;
2) Institucionaliza o OP a nível municipal
e define as regras de funcionamento e a
metodologia do processo.

Despacho do Ministro de Educação nº
436-A/2017, que institui o Orçamento
Participativo das Escolas.

1) Decreto Presidencial nº 234/19, de 22 de julho;
2) Decreto Presidencial nº 235/19, de 22 de julho.

Ambos os Decretos são de 22 de
julho de 2019

2017

1) 2011;
2) 2017 (última versão).

1) 2009;
2) 2008.

Ano

Abrange os 164 municípios
angolanos.

1550 escolas. Segundo os
dados do Ministério são
cerca de 90% as escolas
que estão a adotar o OP.

1) 243 municípios;
2) Governo da República

1) Foram diagnosticados 221
OP locais e 24 regionais.

N.ªde OP Abrangidos

Estes nove países concentram entre 6773 e 6801 Orçamentos Participativos, o que corresponde a
aproximadamente 58% do total mundial. Este é, sem margem para dúvidas, o elemento que maior
influencia tem exercido na significativa expansão destes processos. Sem estas imposições e incentivos, o
universo dos OP seria de 4917 a 5024 iniciativas. Este dado pode funcionar como uma espécie de barómetro
para ajudar a medir a vontade política que sustem o desenvolvimento dos OP a nível mundial. Essa suporta
um pouco mais de 40% dos casos ativos na atualidade, reduzindo de forma expressiva a disseminação
deste fenómeno, com implicações diferenciadas nos vários continentes. É certo que as leis dedicadas ao OP
também resultam da vontade política do legislador, mas não necessariamente dos implementadores.

Ambas as legislações não
definem mecanismos
metodológicos, nem ações
concretas a desenvolver.

1) Define a obrigatoriedade dos governos
locais de preparar e implementar o OP;
2) Cria as bases legais para que o Governo
da República implemente o OP a nível
nacional.

1) Lei das Finanças Locais (s/n);
2) Lei das Finanças Nacionais (s/n)

1) A Lei Orgânica tem por
objetivo propiciar, fomentar e
garantir o exercício dos direitos
de participação. Não estão
ainda criados regimes legais
específicos sobre o OP, tal como
a Lei Orgânica prevê.

Nível de detalhe

1) Os artigos 64 e 67 a 71, entre outros,
definem que os OP serão implementados
imediatamente nos governos regionais,
provinciais, municipais, regimes especiais e,
progressivamente, a nível nacional; 2) Prevê,
no artigo 100, a participação dos cidadãos na
elaboração dos orçamentos participativos
dos diferentes níveis de governo.

Tipo de Enquadramento

1) Lei Orgânica de Participação Cidadã (s/n)
2) Constituição da República

Enquadramento legal

Trata-se de uma iniciativa do
Governo da República que
vincula as escolas públicas
com alunos do 3.º ciclo do
ensino básico e/ou do ensino
secundário a fazer o OP.

A Lei Orgânica define
que o incumprimento da
obrigação de realizar o OP
implicará a assunção de
responsabilidades políticas e
administrativas.

Outros

TABE L A 2

% dos Orçamentos Participativos legislados no total dos processos por continentes, 2019
Continentes

Países com leis

% OP baseados em
leis nacionais

% OP baseados em
vontade política
83

África

Angola

17

América Central e Caribe

Panamá, República Dominicana

95

5

América do Norte

--

0

100

América do Sul

Peru, Equador

76

24

Ásia

Coreia do Sul, Indonésia

27

73

Europa

Polónia, Portugal

74

26

Oceania

--

0

100
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Os dados expostos indicam algumas tendências curiosas:
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1. 1.
O continente africano, onde 50% dos OP diagnosticados estão sedeados em países
com regimes autoritários, possui 83% dos casos baseados na vontade política das suas
autoridades. A única legislação existente foi criada este ano em Angola, Estado classificado
como autoritário no índice da democracia;
2. 2.
A América Central e Caribe é a região do planeta em que a quase totalidade dos OP
resultam de imposição legal, pelo que se poderá colocar a hipótese deste ser o continente
cuja vontade política dos eleitos locais é a menos permeável a este tipo de inovações
democráticas;
3. 3.
A América do Norte e a Oceânia são as regiões onde até ao momento não foram
tomadas quaisquer iniciativas legislativas de âmbito nacional sobre os Orçamentos
Participativos;
4. 4.
A América do Sul, território pioneiro na criação destes processos, baseia hoje
cerca de 76% dos seus casos em dois países com normas legais sobre os OP. Isto significa
que apenas 24% do OP sul-americanos são sustentados pela vontade política dos seus
promotores. Este valor poderá efetivamente ser menor, na medida em que os dados
utilizados para definir a situação dos OP no Brasil são de 2016, seguramente superiores à
realidade de hoje;
5. 5.
A Ásia possui dois países com legislações nacionais sobre o OP, concentrando estes
cerca de 27% do total dos casos diagnosticados no continente. Este valor subiria para 83%
caso se retirassem desta equação os OP nipónicos;
6. 6.
A Europa, onde se reúne o maior número de OP em regimes democráticos, ainda
que imperfeitos, apresenta 74% dos seus processos em apenas dois países com legislações

nacionais. Isto significa que somente 26% das iniciativas em curso resultam diretamente
da vontade política dos órgãos eleitos.
PAR A DESAFIAR NOVOS HORIZONTES DE PESQUISA
_

As tendências relativas à expansão dos Orçamentos Participativos abrem novos campos de
debate, permitem a análise de dimensões pouco exploradas até ao momento e lançam pistas
para futuros trabalhos de pesquisa, certamente essenciais para uma melhor compreensão
deste fenómeno. Entre essas, a equipa do Atlas gostaria de destacar as seguintes:
7. 1.
Assegurar análises comparativas sobre os Orçamentos Participativos de âmbito
nacional e regional, para compreender as metodologias a que recorrem, os resultados
que alcançam, bem como a relação que estabelecem ou não com os processos de nível
territorial e institucional inferior;
8. 2.
Analisar de forma mais detalhada os Orçamentos Participativos realizados em
contextos escolares, para entender de forma mais minuciosa as metodologias, as limitações
e os benefícios em termos de promoção de uma educação/formação para a cidadania, de
democratização da relação entre professores e alunos e de democratização da própria gestão;
9. 3.
Estudar, com base em casos concretos, a relação entre os Orçamentos Participativos
e o combate à corrupção, por forma a identificar a existência ou não de eventuais ações que
consubstanciem essa conexão, bem como os resultados que podem produzir;
10. 4.
Avaliar a existência ou não de contributos diretos entre os Orçamentos
Participativos e o Índice de Desenvolvimento Humano, sobretudo em territórios mais
fragilizados em termos de recursos;
11. 5.
Promover estudos de caso em países com regimes autoritários e em estados com
democracias plenas, como forma de compreender os propósitos, as motivações, os modelos
de participação e deliberação associados aos Orçamentos Participativos, bem como a
autonomia dos participantes e os resultados alcançados;
12. 6.
Rever os referenciais de análise dos OP na América Latina, em particular nos
territórios onde se verificam estagnações ou mesmo retrocessos no desenvolvimento
destes processos, como forma de compreender os fundamentos da crise e encontrar as
condições que permitam relançar essas iniciativas nos territórios;
13. 7.
Assegurar um estudo de caso sobre os Orçamentos Participativos no Japão, por
forma a compreender a adequação dos modelos vigentes ao conceito globalmente aceite;
14. 8.
Compreender de forma mais detalhada os benefícios, as limitações, os modelos de
funcionamento e os métodos de deliberação associados aos Orçamentos Participativos em
contextos onde esses são obrigatórios por lei.
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ÁFRICA

DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Nelson Dias

ANGOLA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

LUANDA

30 809 760

IDIOMA

MOE DA

PORTUGUÊS

KWANZA (AOA)

LOCALIZAÇÃO

A lei que aprova o Orçamento do Estado para o ano de 2019 prevê,
no artigo 7 , a criação de orçamentos participativos, como forma de
“garantir a justa repartição da riqueza e do rendimento nacional e
a participação dos cidadãos na gestão pública.” Adianta ainda que
os orçamentos participativos devem ser “financiados com base
em receitas inscritas a favor de Programas específicos nos termos
do presente Orçamento Geral do Estado.” Adicionalmente foram
aprovados os Decretos Presidenciais n 234/19 e 235/19, ambos de 22
de julho de 2019. O primeiro estabelece o valor anual de 25 milhões
1
de kwanzas a atribuir a cada município como verba destinada ao
orçamento participativo. Angola tem 164 municípios, o que poderá
representar o montante global do orçamento do estado atribuído
aos orçamentos participativos municipais de 4.100.000.000
(quatro mil e cem milhões de kwanzas 2). O segundo decreto
institucionaliza o “orçamento participativo a nível municipal” e
define as respetivas regras e modelo de funcionamento para todos
os municípios e demais entidades administrativas equiparadas.
INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

O caso angolano representa uma inovação no quadro internacional
por ser o primeiro país a criar uma legislação de âmbito nacional,
que torna obrigatória a implementação do orçamento participativo,
por parte de todos os municípios e demais entidades administrativas
equiparadas, sem nunca haver experimentado este tipo de processo.
As administrações municipais são atualmente nomeadas. O Governo
angolano encontra-se neste momento a preparar as condições para
que as eleições autárquicas sejam realizadas antes das eleições gerais
de 2022, em data a definir. O orçamento participativo surge, assim,
num quadro de desconcentração e descentralização em curso no
país, bem como de aprofundamento da própria democracia.

ÍNDIC ES

1
2

DEMOC R AC IA

123

Isso representa aproximadamente 64 a 65 mil euros por município.
Isso representa um pouco mais de 10 milhões de euros.

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

147

AUTORITÁRIO

MÉDIO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

165/180

S/D

164

164

ÁFRICA

LUANDA

GRANDES CIDADES
LUANDA
LUBANGO
BENGUELA
HUAMBO
SUMBE
UÍGE
CUÍTO

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

0

0

7

1
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Jean-Pierre DEGUE, Head of Programs
at Social Watch Benin
Traduzido por Nelson Dias

BENIN
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Não existe qualquer legislação relativa aos Orçamentos
Participativos. No entanto, a legislação atual é favorável à
experimentação do processo.
CAPITAL

POPUL AÇÃO

PORTO - NOVO

11 485 050

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

A metodologia adotada para a execução do Orçamento Participativo
no Município de Segbana baseia-se, de um modo geral:
IDIOMA

MOE DA

FRANCO

FRANCÊS

(CFA)

LOCALIZAÇÃO

a. na informação das comunidades através das estações de
rádio comunitárias e dos “town crears” (pessoa cuja função
consiste em andar pelas ruas de uma comunidade para
transmitir notícias ou anúncios oficiais);
b. na formação dos funcionários municipais (C/SPDL1 , C/
SAEM 2 ) para apropriação do OP;
c. na organização de fóruns comunitários que priorizaram as
necessidades a serem incluídas no orçamento de 2019;
d. na organização de um fórum municipal que validou os projetos
selecionados no âmbito do OP. Este fórum municipal contou
com a presença do Presidente da Câmara, dos seus deputados, do
C/SPDL, do C/SAEM, dos ‘Chefes Locais’ e dos membros do CPC3 .

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

1. Uma forte mobilização de participantes em torno do OP.
Os processos de OP produziram resultados qualitativos
importantes, que devem aqui ser destacados como uma
conquista para ações futuras: Uma adesão significativa à
filosofia e abordagem do OP num curto período de tempo.
Este compromisso tem sido um fator-chave para o êxito do
processo: sem a garantia das autoridades públicas no início e
ao longo do processo, o exercício seria inútil e os resultados

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

79

163

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

85/180

102/156

16

16

REGIME HÍBRIDO

BAIXO

2. Um reforço do diálogo comunitário. Os fóruns ao
nível das aldeias, dos distritos e da comuna criaram
uma dinâmica de intercâmbios e debates sobre questões
de desenvolvimento e desafios relacionados com a
governação territorial. Trata-se de um processo que
conduziu ao conhecimento mútuo e a uma melhor
compreensão dos desafios coletivos, tornando também
possível “libertar a voz” das pessoas no espaço público.
Os fóruns tornaram evidente a necessidade de ouvir os
cidadãos. Na maioria dos casos, a nossa presença foi a
esperada e as pessoas precisavam realmente de falar,
confiar e aprender um pouco mais sobre a forma como os
assuntos públicos são conduzidos.Em suma, os processos
de OP têm proporcionado espaços de diálogo que podem no
futuro contribuir para reforçar ainda mais os laços entre as
autoridades e os cidadãos.

ÁFRICA

ficariam comprometidos. Os cidadãos também mostraram
apoio ao processo através do nível geral de mobilização
observado: mais de 2% da população de cada um dos
bairros participou diretamente no OP. Uma expressão sem
precedentes da vontade e da capacidade de contribuição das
comunidades. Todas as autoridades ficaram surpreendidas
ao saber que as pessoas decidiram contribuir para o
processo. Quando nos foi dito na sessão de formação que o
OP iria reforçar a mobilização de recursos, muitos de nós
dissemos que seria muito bom se tal acontecesse no nosso
município. O nosso espanto foi grande quando a população
se disponibilizou para tal. Fizeram-no de forma espontânea.
Trata-se de algo nunca visto.

participaram nos fóruns, representando cerca de 25% dos
participantes. Pelo menos uma mulher faz parte da Comissão
Coordenadora do OP nas comunas. Estas entidades e estes
números, embora modestos, vão além de todas as estatísticas
atuais sobre o nível de envolvimento das mulheres nos órgãos
de decisão. Por conseguinte, representam um desempenho
interessante nos contextos particularmente desfavoráveis
dos municípios e, sobretudo, mostram o quanto o OP é um
mecanismo mobilizador e integrador.
4. Uma solidariedade inter-aldeias ativa. Este é um princípio
muito importante do OP e tem sido levado em conta nas
experiências. O facto de estar a funcionar num contexto de
pobreza, onde as necessidades são numerosas, torna esta
iniciativa ainda mais relevante. A solidariedade manifestou-se
de forma admirável na priorização das necessidades a nível
intracomunitário e também entre aldeias. Solidificação da
credibilidade da sociedade civil.
5. O processo ajudou a reforçar a confiança nas organizações
que o iniciaram e o lideraram, em particular a Rede SOCIAL
WATCH BENIN, bem como nas estruturas locais designadas de
“Células de Participação Cidadã”.

Chefe do Departamento de Planeamento e Desenvolvimento Local
Chefe do Departamento dos Assuntos Económicos e Comerciais
3
Unidade de Participação dos Cidadãos
1
2

3. Uma presença notável de mulheres. É reconhecido que
as mulheres continuam a ser o elo mais fraco da sociedade,
enfrentando um conjunto de obstáculos. É nos contextos em
que há poucas mulheres nos órgãos de tomada de decisão que
o OP tem tido um desempenho significativo. As mulheres

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA >

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

0

0

0

0
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BENIN
COMUNIDADE

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

PORTO - NOVO

11 485 050

IDIOMA

MOE DA

FRANCÊS

FRANCO (CFA)

Preocupados com o envolvimento real dos cidadãos no
desenvolvimento e implementação de políticas públicas,
a Social Watch Benin e a Alcrer trabalham há anos nos
municípios do Benim com o objetivo de reforçar a democracia
e a transparência. Isto é feito através do OP, um processo de
democracia participativa no qual os cidadãos podem destinar
parte do orçamento da sua autoridade local, geralmente para
investimento em projetos. Começou em 2016 com 2 municípios
(Ségbana e Pèrèrèrè). Em 2019 existiam 16 municípios a
implementar este processo no país.
A principal dificuldade é o desconhecimento e a falta de
apropriação do OP por parte das autoridades municipais e
dos quadros técnicos, devido à ausência de uma ancoragem
institucional nas reformas orçamentais do Estado.

LOCALIZAÇÃO
EXPERIÊNCIAS DE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS PROMOVIDAS
PELO GOVERNO LOCAL
_

Municipos de Ségbana, Pèrèrè, Sinendé, Boukombé, Ouessè,
Dogbo, Athiémé, Adjarra, Ifangni, Toffo, Kouandé, Péhunco,
Ouinhi, Kétou, Zogbodomey, Covè.

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

79

163

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

85/180

102/156

16

16

REGIME HÍBRIDO

BAIXO

ÁFRICA

PORTO - NOVO

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

0

0

0

0
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Kere Jimmy David
Traduzido por Nelson Dias

BURKINA FASO
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

OUAGADOUGOU

19 751 530

Sim, o artigo 47 do decreto 2019-0575/PRES/PM/MINEIFD/
MATDC relativo ao regime financeiro e contabilístico das
autarquias locais. Está atualmente a ser validado a nível
nacional o guia para o desenvolvimento do OP.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

As experiências de Orçamento Participativo não foram
desenvolvidas em 2019.
IDIOMA

MOE DA

FRANCÊS

FRANCO (CFA)

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

Aspetos relevantes associados ao OP no país:
LOCALIZAÇÃO

1. Reforço da consciência cidadã;
2. O processo permitiu que a população se familiarizasse com
o orçamento municipal;
3. O forte envolvimento das mulheres e dos jovens na escolha
das prioridades;
4. O processo permitiu às pessoas conhecer a importância da
mobilização de recursos e a alocação dos mesmos;
5. O fortalecimento da participação cidadã.

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

104

183

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

78/180

115/156

6

6

REGIME HÍBRIDO

BAIXO

ÁFRICA

OUAGADOUGOU

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

0

0

0

0
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Achille Noupeou
Traduzido por Vanda La Salete

CAMARÕES
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

A nível local (regulamentação e adoção do OP).

CAPITAL

POPUL AÇÃO

YAOUNDÉ

25 216 240

IDIOMA

MOE DA

FRENCH

FRANCO CFA CENTRO(X AF)
AFRICANO
LOCALIZAÇÃO

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

1. A principal inovação é o uso das tecnologias da informação
e comunicação para mobilizar os participantes, para que
eles possam votar nas prioridades quando tal não for
possível durante as reuniões presenciais;
2. O estabelecimento de um call center cidadão para relatar
defeitos durante o ciclo do OP;
3. O estabelecimento de um local de monitorização dos
direitos económicos, sociais e culturais (serviços sociais
básicos). Neste site é possível relatar casos de violações dos
direitos das pessoas;
4. A opção de alguns municípios levarem em consideração os
OP temáticos, em particular a luta contra o desemprego, ou
OP focado em questões ambientais;
5. A criação, nos municípios, de equipas/gabinetes
encarregues do Orçamento Participativo e do
desenvolvimento local.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

1. Crescimento do uso de ferramentas digitais;
2. Aumento da parcela do orçamento destinada aos serviços
sociais básicos;
3. Crescimento na prestação de serviços sociais básicos;
4. Aumento do orçamento participativo orientado para
grupos específicos de atores (jovens e mulheres);
5. Aumento do orçamento participativo temático (meio
ambiente, combate ao desemprego, agricultura, etc.);
6. Melhoria da disponibilidade de ferramentas de
planeamento por parte dos municípios.

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

132

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

151

AUTHORITARI AN

MEDIUM

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

152/180

96/156

167

72

ÁFRICA
CIDADES CAPITAIS
YAOUNDÉ
DOUALA
BAFOUSSAM

YAOUNDÉ

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

O Orçamento Participativo pode ter um impacto real no
acesso das pessoas a serviços sociais básicos, mas não
há regulamentação que obrigue as autoridades locais a
implementar este processo. É com base nos esforços e apoio
prestados por organizações da sociedade civil dos Camarões
que os municípios se têm vindo a comprometer com o
Orçamento Participativo.

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

0

95

2

3
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DO CONGO
COMUNIDADE

por Comitê Diretivo para a Reforma das Finanças Públicas/
Ministério das Finanças
Traduzido por Alice Grazio

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Uma decisão judicial introduziu o orçamento participativo
em Kinshasa e Bukavu, bem como os regulamentos em vigor a
nível local (45ETD).
CAPITAL

POPUL AÇÃO

KINSHASA

84 068 090

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

A participação da sociedade civil no processo orçamental aos
níveis nacional e local.

IDIOMA

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

MOE DA

FRANCO
CONGOLENSE

FRANCÊS

(CDF)

LOCALIZAÇÃO

1. Aumento da taxa de participação das mulheres no processo
de OP (de 26% em 2017 para 30,56% em 2018);
2. No primeiro ano (2017), a implementação dos projetos
era mais orientada para as prioridades administrativas e
comunais. Todavia, nos últimos dois anos (2018 e 2019) tem
sido caracterizada pela realização de projetos orientados
para colmatar as necessidades básicas da população.

OUTR AS INFORMAÇÕES
_

1. Ausência de corpos legislativos a nível local;
2. Autoridades locais não eleitas (nomeadas pelo Presidente
da República).

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

165

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

176

REGIME AUTORITÁRIO

BAIXO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

161/180

127/156

46

45

ÁFRICA
CIDADES CAPITAIS
KINSHSA
BUKAVU
GOMA

KINSHASA

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

1

0

30

2
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Sara Eid Amin Sabry, Head of Fiscal transparency &
Citizen Engagement Unit Ministry of Finance- Egypt
Traduzido por Alice Grazio

EGIPTO
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Decreto Ministerial Superior N° 1167/2018

CAPITAL

POPUL AÇÃO

CAIRO

98 423 600

IDIOMA

MOE DA

LIBRA
EGIPTANA

ÁRABE

(EGP)

LOCALIZAÇÃO

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

127

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

Os mecanismos de participação no Egito são um esforço conjunto
entre o Ministério das Finanças, o Ministério da Planificação
e o Ministério do Desenvolvimento Local. O principal objetivo
dos mecanismos de participação no Egito é garantir o apoio
da comunidade às decisões tomadas pelo governo, aumentar
a satisfação das pessoas e a efetiva participação em redigir
as prioridades para o desenvolvimento local nas próprias
comunidades, com base em padrões objetivos e anunciados e
dentro de um quadro de recursos financeiros disponíveis. A
nível local existem mecanismos participativos nas Direções.
Por exemplo, “O Projeto do Desenvolvimento do Alto Egito em
Qena e Sohag” (UELDP) conta com encontros para a consulta
participativa da comunidade, orientados para determinar as
prioridades entre os projetos de desenvolvimento, selecionados
pelas Unidades Locais das Direções. A consulta pública tem lugar
através das propostas dos cidadãos sobre os projetos prioritários,
nos limites do teto financeiro, e inclui o resultado desta consulta
num relatório a ser enviado às equipas de planificação que são
formadas por funcionários governativos e cidadãos particulares.
Os projetos rejeitados são colocados numa lista própria com
a respetiva fundamentação da exclusão. O rascunho final é
publicado no sítio web da Direção (Por exemplo Direção da Qena
e Sohag), onde o fórum de desenvolvimento local pode expressar
as suas opiniões sobre o plano. O fórum envia posteriormente
um feedback ao Comité de Planificação e ao Conselho Económico
(que inclui representantes populares e do executivo), bem
como ao Comitê Diretivo, que inclui representantes de todos os
ministérios interessados, incluindo o Ministério da Planificação e
Desenvolvimento Local, o Ministério das Finanças e o Ministério
da Cooperação Internacional. No Quadro do UELDP, os encontros
de consulta foram usados em Markaz (nível sub-local), durante a

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

115

AUTORITÁRIO

MÉDIO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

105/180

137/156

10 - 13

8 - 10

ÁFRICA

CAIRO

GRANDES CIDADES
QENA
SOHAG
ALEXANDERIA

fase de definição dos planos anuais de investimentos (projetos
que afetam as vidas das populações e que são representados
em cinco programas-chaves: estradas e transporte, melhoria
do meio ambiente, seguranças, luta contra os incêndios e
sistemas para o trânsito) das Direções do Qena e Sohag, por
ser um dos requisitos de conformidade para um projeto
cofinanciado pelo Banco Mundial. O Ministério das Finanças,
o Ministério do Desenvolvimento Local e o Ministério da
Planificação consequentemente consideraram adotar a ideia de
tornar esta experiência uma convecção nas restantes Direções.
PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

As discussões sobre o OP que tiveram lugar na cidade de
Alexandria resultaram nas seguintes recomendações que
irão influenciar a iniciativa:
1. Criar um processo incremental durante três anos, com
avaliações anuais;
2. Envolver vários grupos de partes interessadas, para
que os cidadãos possam perceber o processo como um
verdadeiro espaço de codecisão;
3. O OP poderia escolher uma % do orçamento institucional
de alguns sectores de intervenção pública;
4. Moldar um processo multicanal, que vise maximizar a
inclusão social das categorias que normalmente ficam à
margem da vida política e cívica, em particulares os jovens;
5. Criar um Comité Diretivo que possa incluir os
representantes dos quadros ministérios envolvidos, as

ONG, os académicos, outras Organizações da Sociedade
Civil, os cidadãos não organizados em formas associativas
e os doadores que cofinanciam a experiência-piloto. Ele
será encarregue de criar o primeiro plano de ação, as
fases do ciclo, o calendário e as regras do piloto e, exercer
vigilância e supervisão da realização dos processos;
6. Usar canais de participação online e offline, bem como
tecnologia informática para a comunicação (TIC), orientada
para o utilizador, que forneça segurança, assim como usar
várias técnicas multimédia tais como as infografias;
7. Elaborar uma Carta dos Princípios do OP no Egipto. Este
documento terá que esclarecer as regras e os papéis
principais que um sólido modelo de OP deve incorporar;
8. Estabelecer o sistema de monitoria para acompanhar os
projetos e as votações;
9. Organizar uma campanha de capacitação sobre a alfabetização
financeira, para uma melhor inclusão dos cidadãos;
10. Envolver o pessoal dentro da administração, a fim de ter
um grupo comprometido na implementação do OP, bem
como profissionais (de empresas, ONG ou OSC) treinados
na facilitação da participação e resolução de conflitos, de
modo a garantir uma moderação adequada e mais neutra
das reuniões públicas e/ou chat baseado na web sobre os
temas envolvidos no processo;
11. Finalmente, sugere-se a concretização de acordos
programáticos com instituições académicas de forma a
mobilizar os estudantes a fim de enriquecer o projeto-piloto.

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

2-3

2-3

3

2-3
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Yapo Jean Jacques
Traduzido por Rafaela Cardita

COSTA DO MARFIM
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

YAMOUSSOUKRO

25 069 230

Não existe legislação a nível nacional para o OP mas
apenas o conceito de “administração livre” conduzida pelas
autoridades locais. A nível local, as Câmaras Municipais
realizam procedimentos de deliberação, não só para
demonstrar o compromisso político, mas também para
descrever o processo em si.
INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

IDIOMA

MOE DA

FRANCÊS

FRANCO CFA DA
ÁFRICA OCIDENTAL

(XOF)

LOCALIZAÇÃO

A experiência em si é uma inovação. Estamos a tentar fazer
muito para persuadir os funcionários locais eleitos a apresentarlhes o processo e a levá-los a aderir às experiências do OP. Assim,
muitos funcionários eleitos têm demonstrado o seu entusiasmo
pela implementação do OP. Houve uma votação bem-sucedida
por SMS sobre os projetos. A aplicação SMSMOBILE-WEB está
a ser utilizada para ampliar o quadro de participação cidadã,
transparência e responsabilidade nestas localidades. Esta
permite que as organizações da sociedade civil partilhem
informação e comuniquem a todos os níveis. Esta aplicação tem
mensagens PRO SMS cujo remetente é “PB PROJECT”. Permite o
envio de mensagens SMS para todos os números de telemóvel.
Deve notar-se que na abertura e encerramento de cada sessão
de votação, um SMS informativo é enviado automaticamente:
Autoridades Municipais, Equipas de Gestão de Projetos
OP, Chefes de Estruturas de Implementação, Facilitadores
Comunicacionais e Coordenadores Locais. Também é enviada
uma SMS para o Oficial do Programa de Governação do DUE.
PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Existe um aumento na participação cidadã; mais empoderamento
da comunidade; apropriação dos projetos pelos habitantes,
assegurando que são implicados no seu desenvolvimento;
fortalecimento das relações entre representantes locais eleitos
e cidadãos; particular atenção aos projetos de jovens e de

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

113

170

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

105/180

99/156

35

15

REGIME HÍBRIDO

BAIXO

ÁFRICA
GRANDES CIDADE
YOPOUGON

CIDADES CAPITAIS
ABENGOUROU
YAMOUSSOUKRO
ADZOPÉ
COCODY
YOPOUGON
ATTÉCOUBÉ
DALOA
GAGNOA
DIVO
KORHOGO

YAMOUSSOUKRO

mulheres, reforçando a sua capacidade de ação na sociedade.
OUTRA INFORMAÇÃO
_

O processo é relativamente novo e estamos ainda a
trabalhar nele.

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

20

0

1

10
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Herilala Axel Fanomezantsoa, World Bank
Traduzido por Alice Grazio

MADAGÁSCAR
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Nenhuma. Atualmente não há legislação/regulamentação
específica para o orçamento participativo. As instituições estatais
podem utilizar esta metodologia ou não, de forma voluntária.
CAPITAL

POPUL AÇÃO

ANTANANARIVO

26 262 370

IDIOMA

MOE DA

FRANCÊS

ARIARI
MALGAXE

(MGA)

LOCALIZAÇÃO

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

O país institucionalizou as estruturas de Coordenação
Local (ELC, Estrutura Local de Concertação) para assegurar
transparência, responsabilidade social e envolvimento dos
cidadãos a nível municipal. Os Municípios podem trabalhar
com as ELC durante os processos para a Orçamentação
Participativa para emular um mecanismo de feedback. Entre
outros, as ELC avaliam os serviços públicos locais para ter uma
base de dados para a planificação orçamental municipal e o
ciclo de implementação.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Os orçamentos participativos no país têm a tendência de
integrar o financiamento (parcial ou total) dos serviços
públicos de base, como o ensino primário e os centros de
saúde primária.

OUTR AS INFORMAÇÕES
_

Existe uma rede de práticas sobre o orçamento participativo
liderada pelo Administrador da comuna rural de Alakamisy.
ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

95

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

161

REGIME HÍBRIDO

BAIXO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

152/180

143/156

270

270

ÁFRICA
GRANDES CIDADES
MAJUNGA

ANTANANARIVO

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

0

0

1

0
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Orlando Matendjua
Traduzido por Rafaela Cardita

MOÇAMBIQUE
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Não existe.
INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_
CAPITAL

POPUL AÇÃO

MAPUTO

29 495 960

IDIOMA

MOE DA

PORTUGUÊS

METICAL

(MZN)

As principais notas são referentes ao processo de Boane, que
conseguiu ampliar o âmbito de atuação dos grupos de cidadãos
locais (Grupos de monitoria eleitos pela comunidade) para
participarem mais na decisão sobre os concursos, bem como
na fase de execução das obras. Embora a participação nesses
moldes estivesse anteriormente prevista nas metodologias
dos municípios de Maputo, Nampula e Quelimane, não tinha
funcionado de forma efetiva tanto quanto foi em Boane. O
processo de Boane também aplicou de forma concreta o recurso
ao artesão local para a construção de um dos projetos do OP.

LOCALIZAÇÃO
PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Sob ponto de vista do número de processos há uma tendência
decrescente, uma vez que os dois do Centro e Norte do País
(Quelimane e Nampula, respetivamente) encontram-se
inativos, podendo confirmar-se apenas as iniciativas de OP
de Boane e Maputo, com a particularidade de Maputo ter
paralisado temporariamente os processos de auscultação
pública para concluir as obras de OP pendentes. Há, no entanto,
um esforço da Associação Nacional dos Municípios, através
da busca de parcerias para a disseminação da metodologia
e implementação da estratégia de governação participativa,
elaborada em 2017.
OUTRAS INFORMAÇÕES
_

ÍNDIC ES

A Metodologia de OP nos moldes em que é atualmente
implementada foi introduzida através de uma assistência
técnica da financiada pelo Banco Mundial. Essa mesma
DEMOC R AC IA

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

116

180

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

158/180

123/156

2

2

AUTORITÁRIO

BAIXO

ÁFRICA

MAPUTO

metodologia tem sido divulgada pela ANAMM, através da
Rede Moçambicana de Orçamentos Participativos (REMOP),
principalmente ao longo dos anos de 2017 e 2018. Desde então
há muito interesse demonstrado por vários municípios em
aplicar a metodologia. Por outro lado, os que a aplicaram
enfrentaram desafios importantes relacionados com a

coordenação do OP, que derivam da complexidade do próprio
processo. Outro desafio não menos importante tem a ver com a
dificuldade de institucionalização do OP pelos municípios que têm
implementado, o que coloca em risco a manutenção do processo,
principalmente ao fim de cada ciclo de governação (mandato).

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

0

0

1

1
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Zakari Ibrahim, Gender Network & Actions
for Development “Réseau Genre et Actions pour le
Développement” (REGAD), partner of ProDEC/GIZ and
SWISSAID in supporting municipalities in the field of PB
Traduzido por Rafaela Cardita

NÍGER
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Sim.

CAPITAL

POPUL AÇÃO

NIAMEI

22 442 950

IDIOMA

MOE DA

FRANCÊS

WEST AFRICAN
CFA FRANC (XOF)
LOCALIZAÇÃO

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

Para os municípios com várias zonas (divisão administrativa),
a opção tem sido a de juntar duas zonas para se tornarem uma
só, a fim de facilitar o desenvolvimento dos fóruns locais. O
uso de rádios comunitárias e redes sociais (WhatsApp) para
sensibilizar e mobilizar as comunidades em torno do processo
de Orçamentos Participativos.
PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Parceiros Técnicos e Financeiros (PTF) recebem um grande
número de pedidos de apoio em termos de OP:
1. Melhoria da confiança entre os líderes e a população e das
receitas fiscais dos municípios;
2. Forte participação das mulheres e dos jovens e
consideração das suas necessidades específicas nas
prioridades municipais.

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

O número de PTFs disponíveis para apoiar todo o processo de
OP é limitado, por isso muitos municípios querem implementálos, mas devido à falta de recursos, o processo não é realizado.
De 266 municípios foram desenvolvidas até ao momento
50 experiências de OP, mas o objetivo de envolver todos os
municípios ainda permanece. ONGs especializadas no apoio
aos municípios a área dos OP são desiguais. Faltam iniciativas
de trabalho em rede, experiências partilhadas, oficinas de
capitalização e harmonização da abordagem e das ferramentas.
Isto apesar da existência de um guia nacional de OP.

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

120

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

189

AUTORITÁRIO

BAIXO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

114/180

114/156

50

50

ÁFRICA

NIAMEI

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

0

0

S/D

S/D
75

DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por OBA Denis - Bertrand
Traduzido por Rafaela Cardita

REPÚBLICA DO CONGO
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Decretada em 2013 - 280 de 25 junho de 2013 sobre a
criação, atribuição e organização do Comité de Gestão e
Desenvolvimento Comunitário (CGDC).
CAPITAL

POPUL AÇÃO

BRAZZAVILLE

5 244 360

IDIOMA

MOE DA

FRANCÊS

FRANCO CFA DA
ÁFRICA OCIDENTAL (XAF)
LOCALIZAÇÃO

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

As experiências de OP mencionadas de 2015-2016, foram
conduzidas pelo Programa Concertado Multi-Actor (PCPA
Congo) implementado com o apoio financeiro da Agência
Francesa de Desenvolvimento (AFD) e do Comité Francês
de Solidariedade Internacional (CFSI) em parceria com 7
autoridades locais na implementação destas atividades. Foram
identificados um total de 13 projetos e 8 não financiados. O
decreto acima mencionado não estabelece especificamente
experiências de Orçamento Participativo, mas esse tem sido
implementado ao nível de cada distrito e aldeia.

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

131

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

137

AUTORITÁRIO

MÉDIO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

165/180

103/156

7

0

ÁFRICA
CIDADES CAPITAIS
BRAZZAVILLE
POINTE-NOIRE

BRAZZAVILLE

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

0

7

2

2
77

DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Abdoulaye Cisse
Traduzido por Joana Maricato

SENEGAL
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Não existe legislação de momento. No entanto, o Ato No.
96-06 no Código das Autoridades Locais inclui a possibilidade
de participação dos cidadãos e informações para a gestão de
assuntos locais que é apropriada para a implementação de OP.
CAPITAL

POPUL AÇÃO

DAKAR

15 854 360

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

1. Sensibilização e mobilização dos intervenientes locais;

IDIOMA

MOE DA

FRANCÊS

FRANCO CFA DA
ÁFRICA OCIDENTAL (XOF)

2. Estabelecimento de Observatórios Locais para Democracia
Participativa a fim de supervisionar a qualidade dos processos,
monitorizar e avaliar os processos, disseminar as lições
aprendidas e a institucionalizar boas práticas políticas públicas;
3. Reforço adicional da capacidade de intervenção dos atores,
especialmente a realização de sessões de treino acerca de
Direitos Humanos e Cidadania;

LOCALIZAÇÃO

4. Publicar e divulgar materiais didáticos: guias de treino e
manuais sobre temas de OP (género, alterações climáticas,
crianças e jovens);
5. Organização de dias de diálogo e questões de cidadãos acerca
da gestão pública local;
6. Preparação do relatório nacional de avaliação independente
da governação participativa.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_
ÍNDIC ES

1. A Assinatura do acordo entre as Comunidades Territoriais
beneficiárias e os Parceiros Técnicos e Financeiros (PTF);
2. A elaboração do decreto de participação do cidadão e

DEMOC R AC IA

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

73

164

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

67/180

111/156

123

123 1

FL AWED DEMOCR AC Y

LOW

ÁFRICA

DAKAR

direito à cidade;
2. Partilha de lições de projetos de OP a nível nacional;
3. A construção de processos de interesse geral que
envolvam os cidadãos e o estabelecimento de diálogo social;
4. A medição do desempenho das autoridades locais e
melhoramento dos seus serviços;
5. O design da ferramenta YTAX e a sua aplicação em testes
CT para a confiança e transparência na tributação local.

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

1. Popularização do decreto de participação cidadã, a lei e a
sua tradução para línguas nacionais;

3. Elaboração de guias de treino e manuais adaptados que
respondem aos objetivos dos projetos de OP em termos de
informação, consciencialização e treino de autoridades
administrativas, funcionários eleitos e atores locais;
4. Sistema de Medição do Desempenho das Autoridades Locais
(SMP-CT), com a oportunidade de estabelecer um desempenho
cultural como dispositivo para o desenvolvimento territorial.

Todas as experiências de Orçamento Participativo são desenvolvidas a
nível local juntamente com as Organizações Internacionais de apoio ao
desenvolvimento local.
1

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

0

0

0

0
79

DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Eric Ilboudo
Traduzido por Rafaela Cardita

TOGO
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

LOMÉ

7 889 090

Sim. A carta de orientação para o desenvolvimento do
orçamento comunitário indica que é preferível uma abordagem
participativa na gestão orçamental. Além disso, alguns artigos
da Lei de Descentralização são muito favoráveis aos processos
de elaboração do Orçamento Participativo.

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_
IDIOMA

MOE DA

FRANCÊS

FRANCO CFA DA
ÁFRICA OCIDENTAL (XOF)

A principal inovação resulta do facto do processo de OP
favorecer a arrecadação de receitas, envolvendo os atores
dos Comités de Desenvolvimento do Bairro (CDQs), chefes
tradicionais e líderes religiosos.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

LOCALIZAÇÃO

Aumento significativo da participação das organizações da
sociedade civil no processo de priorização de investimentos.
Também notamos disponibilidade por parte dos chefes
tradicionais (chefes de cantão, chefes de distrito) e líderes
religiosos para estarem envolvidos na consciencialização da
população sobre o pagamento de impostos locais.

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

O contexto orçamental das autoridades locais do Togo é
caraterizado pela falta de subsídios, dotações e transferências.
O Fundo de Apoio às Comunidades Territoriais, que devia
providenciar recursos para investimentos ainda não está
operacional. Além disso, o orçamento de investimento dos
municípios é composto exclusivamente por 20% da receita
operacional para investimento. Com base neste contexto, o
processo de OP no Togo tem em consideração todo o orçamento

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

138

165

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

129/180

139/156

9

9

AUTORITÁRIO

BAIXO

ÁFRICA

LOMÉ
de investimento das autoridades locais. Para além disso, este
processo também tem em conta os Planos Municipais de
Desenvolvimento que foram elaborados. Finalmente, o OP
foca-se na apresentação da execução do orçamento, ou por
outras palavras, a metodologia adotada prevê a prestação de
contas a todos os cidadãos do município.

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

0

0

0

0
81

AMÉRICA

CENTRAL

DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Sahsil Enríquez 1
Traduzido por Rafaela Cardita

COSTA RICA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Incorporado na constituição/legislação

CAPITAL

POPUL AÇÃO

SAN JOSÉ

4 999 440

IDIOMA

MOE DA

ESPANHOL

COLÓN COSTARIQUENHO (CRC)
LOCALIZAÇÃO

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

Os Orçamentos Participativos Municipais são os únicos
espaços na Costa Rica em que os cidadãos podem decidir
sobre a alocação de valores orçamentais. Os projetos são
definidos através da participação da comunidade beneficiária,
representada pelos Conselhos Distritais. Em 2016, o processo
de Orçamento Participativo foi realizado anualmente no
Município de Heredia, o qual teve 6 ciclos anuais. Também
em 2004, a experiência com Orçamentos Participativos locais
começou em Alajuela, dando a decisão de desenvolver projetos
e seu financiamento a grupos locais. Esta descentralização,
numa área chave de gestão municipal, foi bem recebida. Mais
de 5000 cidadãos participaram nas discussões.

ÍNDIC ES

1

DEMOC R AC IA

20

Pogrebinschi, Thamy. (2017). LATINNO Dataset. Berlin: WZB.

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

63

DEMOCR ACI A PLENA

ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

48/180

12/156

3

3

AMÉ RICA
CIDADES CAPITAIS
ALAJUELA
HEREDIA

SAN JOSÉ

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

0

0

0

2
85

DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Gerry González

REPÚBLICA DOMINICANA
COMUNIDADE

Traduzido por Rafaela Cardita

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Lei 170 – 07, Lei 176 – 07, Constituição de 2015, art. 206

CAPITAL

POPUL AÇÃO

SANTO DOMINGO

10 627 170

IDIOMA

MOE DA

ESPANHOL

PESO (DOP)

LOCALIZAÇÃO

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

O Orçamento Participativo Municipal está integrado no Sistema
de Administração Pública Municipal (SISMAP MUNICIPAL),
com o indicador 7, que avalia o cumprimento das três etapas que
estruturam o processo, em conformidade com a legislação que
o suporta. Este é um sistema online de monitorização baseada
na disponibilidade de evidências geradas pelo Orçamento
Participativo Municipal. A cada elemento mensurável do
processo é atribuída uma pontuação, recorrendo a um sistema
próprio de indicadores. Trimestralmente é produzido um
relatório, que deve refletir a classificação de cada variável do OP.
O sistema pode ser acedido aqui.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Na República Dominicana está a ser desenvolvida uma
iniciativa a fim de encorajar a participação das crianças e
jovens (dos 5 aos 16 anos de idade) chamada “Conselho da
Juventude”. Este modelo de participação está a ser realizado
com o apoio dos governos locais. Hoje em dia, existem cerca
de 20 conselhos deste tipo promovidos pelo mesmo número de
municípios. Um dos seus objetivos é ativar a participação dos
mais novos nos Orçamentos Participativos a nível local, como
agentes implicados em todas as fases do processo, inclusive na
gestão das propostas, em cooperação com organizações sociais.
ÍNDIC ES
OUTRAS INFORMAÇÕES
_

No caso Dominicano, o Orçamento Participativo Municipal
tem a particularidade de ser protegido como um direito
DEMOC R AC IA

61

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

94

DEMOCR ACI A IMPERFEITA

ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

129/180

77/156

127 - 135

127 - 135

AMÉ RICA

SANTO DOMINGO

constitucional, o que oferece uma boa oportunidade para a sua
implementação. Contudo, apesar deste nível de legalidade existe
ainda resistência por parte da liderança política, por um lado, e
um baixo nível de compromisso dos cidadãos a fim de pressionar
o seu cumprimento, o que está principalmente ligado à falta de
consequências nesta matéria.
É preciso notar que a instituição encarregue do processo
na República Dominicana desde o início é a Federação

Dominicana dos Municípios (FEDOMU), que tem uma equipa
de facilitadores distribuídos por 10 regiões, que providência
assistência técnica a 158 governos locais. A federação gere
e fornece recursos para a sustentabilidade dos processos
de forma contínua e é também responsável pelo controlo e
monitorização deste indicador no SISMAP MUNICIPAL.

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

0

0

0

29
87

DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Sahsil Enríquez1
Traduzido por Rafaela Cardita

GUATEMALA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

OS OP não estão previstos na lei, nem abrangidos por qualquer
política ou programa governamental.
POPUL AÇÃO

CAPITAL

CIDADE DE

17 247 810

GUATEMALA

IDIOMA

MOE DA

ESPANHOL

QUETZAL (GTQ)

LOCALIZAÇÃO

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

As experiências registadas no país são esporádicas.

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

O Orçamento Participativo é uma ferramenta de gestão
utilizada especialmente ao nível dos municípios, com o objetivo
de identificar prioridades e determinar os montantes e destinos
de uma percentagem dos itens orçamentais da despesa pública.
Esta inovação não foi institucionalizada em Guatemala,
embora exista uma estrutura legal de descentralização que
permite que essas iniciativas sejam realizadas a nível local.
Tais experiências têm sido implementadas em municípios
da Amatitlán, San Martín Sacatepéquez e Uspantán Quiché.
Ao contrário de outros países da região, esta inovação
participativa não tem sido implementada através de qualquer
meio digital.

ÍNDIC ES

1

DEMOC R AC IA

87

Pogrebinschi, Thamy. (2017). LATINNO Dataset. Berlin: WZB.

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

127

REGIME HÍBRIDO

MÉDIO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

144/180

27/156

3

3

AMÉ RICA

CIDADE DE GUATEMALA

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

0

0

0

0
89

DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Sahsil Enríquez1
Traduzido por Rafaela Cardita

PANAMÁ
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

POPUL AÇÃO

CAPITAL

4 176 870

CIDADE DO PANAMÁ

IDIOMA

MOE DA

ESPANHOL

BALBOA (PAB)
DÓL AR E.U.A. (USD)
LOCALIZAÇÃO

Lei 37 de 2009
Modificada pela Lei 66 de 2015 que promove a participação
cidadã na formulação do Plano Anual de Infraestruturas e
Investimentos, documento que prevê os projetos que serão
financiados com o contributo da transferência de impostos
prediais. Este plano deve ser elaborado com base nas
necessidades identificadas pela maioria, juntamento com as
autoridades locais e a participação das comunidades.
O art. 136C indica que “No âmbito do planeamento,
programação, orçamento de investimento, avaliação e
descentralização da gestão pública territorial, devem ser
aplicados os seguintes mecanismos: Plebiscito, Referendo,
Audiência Pública, Auditoria Social, Orçamento Participativo,
Câmaras Municipais Abertas, Iniciativas Populares,
Consultoria Cidadã, Conselho Consultivo, Colaboração Cidadã,
Congressos Regionais. O estado, nos seus diferentes níveis de
governação, deve desenvolver estes espaços e mecanismos
para promover a participação cidadã. A metodologia deve ser
desenhada e estabelecida por um regulamento interno.
Tendo em consideração o que foi estabelecido no regime
jurídico da participação, no contexto da descentralização; os
municípios podem adquirir como procedimento de consulta
qualquer um dos mecanismos mencionados.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

As experiências regulares e a inovação democrática produzem
uma decisão vinculativa.
ÍNDIC ES

1

DEMOC R AC IA

45

Pogrebinschi, Thamy. (2017). LATINNO Dataset. Berlin: WZB.

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

66

DEMOCR ACI A IMPERFEITA

ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

93/180

31/156

1

1

AMÉ RICA

CIDADE DO PANAMÁ

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

O Orçamento Participativo Municipal é um exercício de cidadania
para a identificação concertada de temas e projetos de interesse
comum a serem executados pela administração pública local. O seu
objetivo é facilitar a participação e integração cidadã, assim como
alcançar um melhor conhecimento das condições, necessidades e
potencialidades do território, para que os governos locais utilizem
os recursos de forma mais eficaz e eficiente. Os indivíduos da
comunidade a partir dos 14 anos estão habilitados a participar.

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

0

0

0

1
91

AMÉRICA

NORTE

DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Loren Peabody & Josh Lerner
Traduzido por Alexandra Andrade

CANADÁ
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

OTAVA

37 058 860

Os programas de Orçamentos Participativos são regulados
pelas cidades, condados, distritos escolares e organizações que
os implementam; não existe uma regulamentação do OP a nível
estadual ou nacional.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Estagnação no crescimento do número de processos e
municípios com Orçamentos Participativos.
IDIOMA

MOE DA

INGLÊS/
FRANCÊS

DÓL AR
CANADIANO
LOCALIZAÇÃO

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

6

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

12

DEMOCR ACI A PLENA

MUITO ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

9/180

9/156

15

12

AMÉ RICA
CIDADES CAPITAIS
HALIFAX

OTTAWA

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

1

2

0

1
95

DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Guillermo M. Cejudo, Oliver Meza, Cynthia Michel
& Gerardo Velarde

MÉXICO

Traduzido por Alexandra Andrade

COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

CIDADE DO MÉXICO

126 190 790

Não há regulamentação sobre Orçamento Participativo a
nível nacional. No entanto, existem 10 estados com legislação,
incluindo a Cidade do México (Beltrán, 2019), alguns exemplos
são: Puebla, Jalisco e Cidade do México. Noutros estados,
atualmente estão em discussão iniciativas legais, e na Cidade
do México está em debate uma atualização da lei.

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_
IDIOMA

MOE DA

PESO

ESPANHOL

(MXN)

LOCALIZAÇÃO

No município de San Pedro Garza García, no estado de Nuevo
León, foi criada uma plataforma digital para apresentar
projetos e votá-los. Essa iniciativa chama-se San Pedro
Decide. A principal inovação diz respeito à plataforma
digital usada no município de San Pedro García, Nuevo
León. O portal foi criado para fazer o upload, conhecer e
comentar as propostas de maneira muito didática e simples.
Nele, há um guia que explica aos cidadãos como apresentar
projetos, exemplos de propostas com os seus respetivos
orçamentos, bem como um link para entrar em contacto com
um consultor urbano para fazer uma proposta. No âmbito
da nova regulamentação de participação do município, as
organizações da sociedade civil foram incluídas como uma
área na qual o Orçamento Participativo pode ser realizado, o
que representa a criação de projetos mais especializados.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

No México, há um aumento no número de governos
municipais que promovem o Orçamento Participativo,
a fim de identificar projetos para financiar. Verifica-se
uma tendência crescente no número de estados com leis
de participação cidadã que reconhecem os processos de
Orçamento Participativo. Alguns casos, como Queretaro,

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

71

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

74

DEMOCR ACI A IMPERFEITA

ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

138/180

23/156

18

17

AMÉ RICA

GRANDES CIDADES
CIDADE DO MÉXICO
GUADALAJARA
ZAPOPAN
PUEBLA

CIDADES CAPITAIS
CIDADE DO MÉXICO
CHIHUAHUA
TEPIC
GUADALAJARA
PUEBLA
QUERÉTARO

CIDADE DO MÉXICO

iniciaram um programa piloto (em três bairros) antes de
começar a implementá-lo a uma escala maior.
OUTRAS INFORMAÇÕES
_

San Pedro Garza, no estado de Nuevo León. Além disso, embora
na Cidade do México seja apenas um caso (organizado pelo
Instituto Eleitoral), a responsabilidade dos projetos recai nos 16
municípios que a compõem.

A cultura da participação cidadã não está enraizada no
México, os percentuais de participação nos processos de
Orçamento Participativo tendem a ser muito baixos na fase de
apresentação de projetos e na fase de votação. A promoção de
experiências de OP não está incluída na agenda política do país
a nenhum nível, mas há algumas exceções, como a iniciativa de

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

1

0

4

6
97

DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Loren Peabody & Josh Lerner

ESTADOS UNIDOS
DA AMÉRICA
COMUNIDADE

Traduzido por Alexandra Andrade

LEGISLAÇÃO SOBRE DE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

POPUL AÇÃO

CAPITAL

Os programas de OP são regulados por cidades, condados,
distritos escolares e organizações individuais que os
implementam; não existe uma regulamentação estadual ou
nacional do OP para nosso conhecimento.

327 167 430

WASHINGTON,D.C

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

IDIOMA

MOE DA

INGLÊS

DÓLAR
AMERICANO (USD)

A cidade de Nova Iorque criou uma Comissão de Envolvimento
Cívico, responsável por desenvolver o Orçamentos
Participativos de Nova Iorque num processo para toda
a cidade, com consideravelmente mais recursos, e o
Departamento de Educação da Cidade de Nova York lançou
o OP em 48 escolas secundárias, com o plano de expandir
rapidamente para todas as escolas públicas de ensino médio.

LOCALIZAÇÃO
PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Crescimento constante do número de processos de OP, da
dimensão dos orçamentos do OP e do número de participantes.
Rápido crescimento nos processos de OP nas escolas.

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

25

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

13

DEMOCR ACI A IMPERFEITA

MUITO ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

22/180

19/156

145

69

AMÉ RICA

WASHINGTON, D.C.
GRANDES CIDADES
NOVA IORQUE
CHICAGO
SAN JOSE
PHOENIX SAN
ANTONIO

CIDADES CAPITAIS
BOSTON
PHOENIX

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

1

75

5

2
99

AMÉRICA

DO SUL

DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Emiliano Arena & Cristian Adaro
Traduzido por Alexandra Andrade

ARGENTINA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

BUENOS AIRES

44 494 500

A regulamentação existente relativa ao Orçamento Participativo
é apenas para os municípios (Normas Regulamentares,
Cartas de Princípios). Nos casos das Universidade Nacionais,
o OP é regulamentado pelo estatuto da universidade, que é a
regulamentação mais importante nesse contexto.

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_
IDIOMA

MOE DA

ESPANHOL

PESO

No último ano, a principal inovação foi a implementação do
Orçamento Participativo focado nos idosos (pessoas acima de
60 anos) nos municípios de Gualeguaychú e Santo Tomé.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

LOCALIZAÇÃO

Continua a tendência para o crescimento moderado dos
governos locais em desenvolvimento. Experiências de
Orçamento Participativo. Além disso, podem ser observados
recursos digitais na fase de apresentação das propostas.

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

As experiências de Orçamento Participativo na Argentina
envolveram principalmente a participação presencial dos
cidadãos. No entanto, há alguns anos que existem experiências
que incorporam o uso de tecnologias da informação na
elaboração de propostas e nas fases de seleção de projetos dos
processos, como Rosario, La Plata e Vicente Lopez.
ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

47

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

47

DEMOCR ACI A IMPERFEITA

MUITO ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

85/180

47/156

68

61

AMERICA

BUENOS AIRES

OUTRAS INSTITUIÇÕES
UNIV. NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO(UNGS)
UNIV. NACIONAL DEL LITORAL(UNL)
UNIV. NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL(UNPA)
FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIV.NACIONAL DE ROSARIO(UNR)
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES DE LA UNIV. NACIONAL DE CÓRDOBA
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO CARLOS PELLEGRINI
ESCUELA SECUNDARIA DE LA UNIV. NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO

GRANDES CIDADES
LA MATANZA (BUENOS AIRES)
CÓRDOBA (CÓRDOBA)

CIDADES CAPITAIS
LA PLATA (BUENOS AIRES)
CÓRDOBA (CÓRDOBA)
SANTA ROSA (LA PAMPA)
MENDOZA (MENDOZA)
POSADAS (MISIONES)
CIUDAD DE NEUQUÉN (NEUQUÉN)
VIEDMA (RÍO NEGRO)
SANTA FE (SANTA FE)

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

0

7

2

8
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Lígia Luchmann & Wager Romão

BRASIL
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Não existe legislação sobre OP no Brasil.

CAPITAL

POPUL AÇÃO

BRASÍLIA

209 469 330

IDIOMA

MOE DA

PORTUGUÊS

REAL BRASILEIRO

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

OP digital em algumas cidades, como Belo Horizonte e Recife.
OP temáticos, como os dirigidos à habitação e às crianças
e adolescentes (Belo Horizonte). Outras modalidades
participativas, como prefeitura nos bairros em Canoas.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Diminuição dos processos de Orçamento Participativo no país,
particularmente após as eleições de 2016.
LOCALIZAÇÃO

* 2016 data
** Maranhão1

ÍNDIC ES

1

DEMOC R AC IA

50

Informação disponível aqui.

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

79

DEMOCR ACI A IMPERFEITA

ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

105/180

32/156

436

435*

AMERICA

GRANDES CIDADES
SÃO PAULO
FORTALEZA
BELO HORIZONTE
RECIFE
PORTO ALEGRE
GUARULHOS
CAMPINAS
SÃO LUIS

CIDADES CAPITAIS
FORTALEZA
SÃO LUIZ
CUIABÁ
BELO HORIZONTE
JOÃO PESSOA
RECIFE
PORTO ALEGRE
NATAL
PORTO VELHO

BRASÍLIA

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

1**

0

8

9
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Ricardo Jaramillo Rincón
Traduzido por Rafaela Cardita

COLÔMBIA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

BOGOTÁ

49 648 680

IDIOMA

MOE DA

ES

PESO (COP)

LOCALIZAÇÃO

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

51

Planeamento Participativo e Orçamento Participativo são
processos eminentemente locais, sejam eles provenientes dos
níveis de governo departamentais ou municipais. Estas iniciativas
são reguladas por leis nacionais, em particular: Lei 152 de 1994,
Lei 1551 de 2012 e Lei 1757 de 2015. A Lei 152 de 1994, através da
qual se estabelece a Lei Orgânica do Plano de Desenvolvimento,
define o conteúdo dos planos de desenvolvimento; os tempos de
apresentação, discussão e aprovação; e cria também o Conselho
Nacional de Planeamento e os conselhos de planeamento
territorial. Estas áreas de participação cidadã devem
pronunciar-se sobre o desenvolvimento de planos antes da sua
apresentação ao Congresso, à Assembleia de departamento ou
ao conselho municipal como também preparar relatórios anuais
sobre o acompanhamento dos processos.
Relativamente ao Orçamento Participativo, a Lei 1551 de 2012,
“que dita as regras para a modernização das organizações e
o funcionamento dos municípios”, indica que os conselhos
municipais ou distritais podem criar - a fim de apoiar o
investimento social nos distritos, comunas ou localidades - um
orçamento participativo que permita aos indivíduos deliberar e
decidir sobre a distribuição de uma percentagem do orçamento
municipal, através da JAL e atribuído às comunas, aos distritos
e às localidades, seguindo os regulamentos nacionais e
municipais relativos ao planeamento, orçamento e contratação
de acordo com o Plano de Desenvolvimento Municipal (art. 40).
A Lei 1757 de 2015, “que dirige os assuntos relacionados com a
promoção e proteção do direito à participação democrática”,
apresenta a definição de orçamento participativo, seus
propósitos e mecanismos de monitorização (arts. 90-93).
Aponta ainda que os governos das entidades territoriais,
anteriormente mencionados na Constituição e na Lei podem
também desenvolver experiências de orçamento participativo,
nas quais os cidadãos podem decidir uma percentagem dos
recursos municipais, que as respetivas autoridades locais

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

90

DEMOCR ACI A IMPERFEITA

ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

99/180

43/156

180 - 200

150 - 170

1. Rever as funções e formação dos Conselhos de
Planeamento Territorial;
2. Fornecer assistência técnica às autoridades municipais e
departamentais que necessitem a fim de criar diferentes
ferramentas de planeamento;
3. Rever o sistema de participação nos processos de
planeamento e, especificamente, em:
a. Articulação entre as entidades de planeamento
territorial e nacional;
b. Composição e funcionamento do Conselho Nacional
de Planeamento para garantir uma representação
ampla e pluralista;
c. Eficácia do sistema.
4. Fortalecer os designs institucionais e a metodologia a
fim de facilitar a participação cidadã e assegurar a sua
eficácia na formulação das políticas públicas sociais;
5. Fortalecer e estimular a implementação do orçamento
participativo com perspetiva de género e os direitos das
mulheres a nível local para:
a. Promover a participação de homens e mulheres na fase
de priorização do orçamento de investimento, para que
este possa ser refletir as conclusões das práticas do
planeamento participativo;
b. Criar incentivos para a criação e execução de
experiências de orçamento participativo;
c. Promover mecanismos de monitorização e prestação
de contas sobre as práticas de orçamento participativo.
Por outro lado, foram identificados no país mais de 50
instrumentos reguladores, departamentais e municipais,

sobre a elaboração de orçamento participativo.
INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

2019 não foi o melhor ano para os processos de orçamento
participativo na Colômbia e, em geral, para a participação
cidadã. Mesmo antes da posse de Duque, o setor político que
ele representava ia além da limitação dos mecanismos de
participação, tal como a consulta popular, a consulta prévia e a
mobilização e protesto social. Também não houve progressos
na implementação normativa dos mandatos do Acordo de
Paz em relação ao orçamento participativo e ao planeamento
participativo. Por outro lado, em outubro serão realizadas eleições
municipais e departamentais. Assim, os governos atuais estão
no seu último ano de gestão. Apesar de tudo disto, existem duas
experiências inovadoras importantes que aconteceram desde 2017.
A primeira diz respeito a um avanço metodológico nos municípios
de Valle de Aburrá (Antioquia), particularmente em Sabaneta, que
implementou uma plataforma virtual aberta a todos os cidadãos,
para que possam propor e priorizar projetos e também definir a
quantidade de recursos necessários à sua execução. A segunda
refere-se a um processo que aconteceu no departamento de
Risaralda. O Governo juntamente com o Instituto Colombiano
de Bem-Estar Familiar e a Universidade Tecnológica de Pereira
desenhou e aplicou uma experiência de orçamento participativo
focada em crianças e adolescentes, incluindo um componente
especial, na qual crianças acima dos seis anos estavam envolvidas.

AMERICA

autonomamente definem de acordo com os objetos do Plano
de Desenvolvimento (art. 100). Adicionalmente, a secção 2.2.y
do Acordo Final para a Resolução de Conflitos e a Construção
da Paz Estável e Duradoura estabelece cinco questões sobre
as quais o desenvolvimento é necessário, a fim de promover a
participação no planeamento e no orçamento:

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Apesar do enfraquecimento geral do processo, identifica-se que
algumas práticas de orçamento participativo ainda estão a ser
realizadas, principalmente as relacionadas com infraestruturas
e com componentes pedagógicas. Não foram feitos progressos
em termos das possibilidades previstas no Acordo de Paz em
matéria do orçamento participativo, especialmente no que diz
respeito à substituição de culturas ilícitas.

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

10

20 - 40

3

3
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Simone Júlio 1
Traduzido por Rafaela Cardita

CHILE
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Não existe legislação sobre os orçamentos participativos.

CAPITAL

POPUL AÇÃO

SANTIAGO

17 574 003

IDIOMA

MOE DA

ESPANHOL

PESO (CLP)

LOCALIZAÇÃO

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

Embora as iniciativas do OP no país nasçam devido à vontade
política dos eleitos locais, desde 2014 a região de Los Ríos
começou o seu próprio processo. Uma das principais razões
foi a alta valorização da participação dos cidadãos que existe
neste território e as raízes históricas da criação da região
de Los Ríos, que aconteceu em 2007 (precedida por um
movimento de mais de 30 anos que exigia ser uma região),
e, claro, a vontade política dos seus representantes. Esta
experiência regional, sem qualquer obrigatoriedade legal,
é bastante interessante, tendo em mente que o Chile é um
país bastante centralizado, visto que as suas autoridades são
nomeadas e não eleitas pelos cidadãos.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Desde a primeira experiência chilena de OP, em 2002, todos os
casos foram baseados na vontade política dos eleitos locais,
com a exceção do OP da região de Los Ríos. A apresentação de
propostas é feita principalmente através de líderes sociais, o
que significa que a seleção dos projetos que vão às urnas é feita
em assembleias de vizinhos ou territoriais, onde participam
principalmente representantes das organizações sociais (em
alguns casos também instituições). Em relação à votação e à
priorização de propostas, predomina o modelo do voto direto e
universal das pessoas ao longo de 15 anos.

ÍNDIC ES

* Região de Los Rios
DEMOC R AC IA

23

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

44

DEMOCR ACI A IMPERFEITA

MUITO ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

27/180

26/156

38

37

AMERICA

SANTIAGO

Dados recolhidos dos artigos: GARRIDO, Francisco and MONTECINOS, Egon
(2018) “The participatory budget in Chile and the Dominican Republic: is the Law
for the strengthening of participative crucial?”, disponível aqui ; e MONTECINOS,
Egon (2018) “Democratización de la inversión pública en Chile. El caso del
presupuesto participativo en la región de Los Ríos”, in Revista del CLAD Reforma
y Democracia, No. 72, out. 2018, pp. 137-162, disponível aqui.
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Diego Alejandro Hidalgo Calero
Traduzido por Rafaela Cardita

EQUADOR
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

QUITO

17 084 360

IDIOMA

MOE DA

ESPANHOL

DÓL AR E.U.A.

(USD)

LOCALIZAÇÃO

Legislação nacional:
Constituição da República do Equador (art. 100); Lei Orgânica da
Participação do Cidadão (art. 64, art. 67 – 71); Código Orgânico
de Organização, Autonomia e Descentralização do Território
(art. 304); Código Orgânico de Planeamento e Finanças Públicas
(art. 8). Todas os regulamentos mencionam o uso obrigatório do
Orçamento Participativo a todos os níveis de Governo. Contudo,
a normativa principal é a Lei Orgânica da Participação Cidadã.
Legislação local:
De acordo com a normativa nacional, os governos locais devem
adaptar os sistemas de participação dos cidadãos, o que deve
incluir regulação relativa ao Orçamento Participativo.
Todos os governos locais implementam este mecanismo.
Contudo, apenas um governo local desenvolveu e articulou
este processo extensivamente na sua legislação, o município
do Distrito Metropolitano de Quito, através do Decreto da Lei
Metropolitana de Participação Cidadã e Controlo Social.
Os restantes governos locais e provinciais implementam este
mecanismo seguindo um guia desenvolvido pela quinta função
do Estado Equatoriano, o Conselho de Participação do Cidadão
e Controlo Social. No entanto, não dispõem de regulamentação
específica (decretos/regulamentos) a fim de desenvolver
processos de Orçamento Participativo.

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

O Distrito Metropolitano de Quito tem liderado a inovação
apresentada no âmbito do Orçamento Participativo desde
2006, utilizando o processo tecnológico a fim de alcançar uma
participação real. No entanto, requer uma avaliação e um
ajustamento anual, mas cumpre e ultrapassa os parâmetros
internacionais e nacionais. Desde 2016, ano em que o Decreto
Metropolitano de Participação Cidadã e Controlo Social foi

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

68

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

86

DEMOCR ACI A IMPERFEITA

ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

114/180

50/156

245

221

QUITO
GRANDES CIDADES

AMERICA

QUITO

promulgado, foi criado um sistema integral e articulado
que compreende processos metodológicos, entre os quais o
OP,procurando, assim, resolver a crise de representação e
legitimidade dos líderes de bairro, através da homogeneização
do sistema de assembleias cidadãs (a partir da base:
assembleias de bairro, paroquial, zonal e assembleia de Quito).
Até agora, existem mais de 800 assembleias de bairro que
integram o primeiro nível de articulação do sistema; cada uma
delas envia quatro (4) representantes a fim de conformar as 65
assembleias paroquiais, sendo no total 3200 representantes.
Nas últimas, o Orçamento Participativo foi definido através de
65 sessões deliberativas. Assim, foi decidido que o OP devia ser
um processo vinculativo em que a cidadania pode decidir pelo
menos 60% do orçamento de investimento em cada zona para
execução de infraestruturas e projetos sociais.
Constata-se que o sistema conseguiu uma execução que
excede os 87% do montante de mais de 25 milhões de dólares
por ano, devido à participação dos cidadãos (comissões de
acompanhamento) na fase de controlo e inspeção dos projetos.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Os diferentes níveis de governo tendem a ter a experiência de
Quito como um exemplo de Orçamento Participativo, devido
à sua inovação no uso de plataformas digitais para a fase
de monitorização do processo. A principal razão para isto é

o facto de o Sistema Metropolitano de Participação Cidadã e
Controlo Social Quito estar constantemente a ser revisto e
analisado, o que é uma caraterística importante deste caso.
No entanto, de acordo com a tradição da participação, tal
como a dinâmica social equatoriana, os adultos e os mais
velhos são os grupos mais presentes nestes processos, uma
vez que a liderança do bairro não permite o dinamismo
de outros coletivos, como é o caso dos jovens. Assim, a 1
de outubro de 2018, o Município de Quito implementou
uma plataforma digital chamada “Quito Decide” baseada
no sistema CONSUL do Município de Madrid, que procura
a participação dos jovens e jovens adultos nas fases de
acompanhamento, pretendendo também criar um processo
híbrido de incorporação cara-a-cara (assembleias) e interação
digital, a fim de aumentar o número de pessoas participantes
no processo democrático anual.

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

Embora a implementação do Orçamento Participativo no
Equador ser obrigatória, de acordo com a regulamentação
nacional, pode-se constatar que existem falhas na execução
destes processos, o que significa que não se verificam
parâmetros mínimos que garantam a implementação da lei.

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS
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0
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Pogrebinschi, Thamy. (2017).
LATINNO Dataset. Berlin: WZB

PARAGUAI

Traduzido por Rafaela Cardita

COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Apenas apoiada por um programa ou política governamental.

CAPITAL

POPUL AÇÃO

ASSUNÇÃO

6 956 070

IDIOMA

MOE DA

ESPANHOL

GUARANÍ (PYG)

LOCALIZAÇÃO

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

A experiência desenvolvida regularmente produz decisões
vinculativas.

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

O Orçamento Participativo é uma iniciativa da Administração
do Município de Assunção, no qual o objetivo é envolver
os cidadãos no processo de atribuição de recursos a nível
municipal. Em 2016, foram realizadas reuniões informativas
e deliberativas em 10 centros municipais. Os projetos dos
bairros estavam já incluídos no orçamento municipal de 2017.
Entre os acordos criados está a Unidade de Centros Integrados
de Cidadania encarregada de realizar os projetos priorizados.

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

DESE NVOLVIME NTO HUMANO
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110

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

132/180

63/156

1

1

DEMOCR ACI A IMPERFEITA

ALTO

AMERICA

ASSUNÇÃO

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
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GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

0

0

0

1
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Stephanie McNulty
Traduzido por Vanda La Salete

PERÚ
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Existe uma lei nacional de orçamento participativo e vários
decretos que a lei.
CAPITAL

POPUL AÇÃO

LIMA

31 989 260

IDIOMA

MOE DA

ESPANHOL

SOL

(PEN)

LOCALIZAÇÃO

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

A principal inovação do Perú foi aprovar a primeira lei nacional
do mundo que determina a obrigatoriedade do OP em todos os
governos subnacionais a partir de 2003.
PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

O processo ocorre principalmente no nível distrital e é muito
formulado. Os funcionários convocam reuniões e a maioria das
decisões é tomada com pouquíssima participação. Há muito
pouca inovação. Além disso, nas áreas urbanas mais ricas, que
são poucas, há votação on-line.
OUTRAS INFORMAÇÕES
_

No Perú, as experiências de Orçamento Participativo (exceto
a coordenação do conselho) são institucionalizadas em todos
os governos subnacionais e a participação dos cidadãos nos
processos de tomada de decisão na esfera política também
está a emergir, o que é um resultado importante. No entanto,
os dados não sugerem que os atores historicamente excluídos
participem significativamente. Além disso, não há evidências
de que as instituições participativas estejam a ajudar a
melhorar a eficiência e a capacidade de resposta do governo
ou contribuir para reduzir a corrupção. Portanto, embora a
reforma tenha alcançado alguns resultados importantes, o
efeito sobre a democracia e o governo tem sido inadequado. Em
geral, no Perú, os resultados foram limitados.

ÍNDIC ES

* 25 regiões e 195 províncias
DEMOC R AC IA

59

DESE NVOLVIME NTO HUMANO
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DEMOCR ACI A IMPERFEITA

ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

105/180

65/156

2089
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AMERICA

LIMA

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
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GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Alicia Veneziano Esperón & Mariano Suárez Elías
Traduzido por Rafaela Cardita

URUGUAI
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

MONTEVIDÉU

3 449 300

Atualmente não existe legislação ou lei que regule o
funcionamento dos Orçamentos Participativos. A decisão de
criar estas iniciativas depende da vontade do governo regional
ou local. Contudo, a elaboração de experiências de OP ao nível
subnacional é regulada por protocolos internos.
PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

IDIOMA

MOE DA

ESPANHOL

PESO URUGUAIANO
(U YU)

LOCALIZAÇÃO

ÍNDIC ES

A primeira tendência registada foi a diminuição de
experiências de OP promovidas pelos governos regionais
(governos departamentais). De 2005 a 2010 existiram oito
departamentos a trabalhar com processos de desta natureza
Atualmente são apenas 4. Os departamentos da Florida,
Canelones, Cerro Largo e Salto já não desenvolvem iniciativas
de OP. A segunda é sobre o Orçamento Participativo dirigida
aos jovens. Durante este período, surgiu a proposta do
município B de Montevidéu, juntamente com o Município de
San Carlos (Maldonado), os únicos no país a iniciar este desafio.
Ao mesmo tempo, foi suspenso o OP temático de Paysandú.
Atualmente, nenhumas destas iniciativas está a funcionar.
Pode-se dizer que os jovens ainda não estão interessados em
participar e os governos também não se tem esforçado muito
no desenvolvimento de estratégias específicas para os incluir.
Por outro lado, a introdução do Orçamento Participativo digital
era e continua a ser lento. Contudo, a inserção da modalidade
digital na edição de 2016 do Orçamento Participativo em
Montevideo foi considerada um avanço, dando aos cidadãos a
oportunidade de submeter uma proposta via Internet. Como
resultado, a participação aumentou. É pretendido que até 2020
as pessoas também possam votar através de canais online.
OUTRAS INFORMAÇÕES
_

São 4 as experiências ativas de Orçamento Participativo
DEMOC R AC IA

15

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

55

DEMOCR ACI A PLENA

MUITO ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

23/180

33/156

4

0

CIDADES CAPITAIS
MONTEVIDÉU
RIVERA
PAYSANDÚ
MALDONADO

AMERICA

GRANDES CIDADES
MONTEVIDÉU

MONTEVIDÉU

promovidas por governos regionais (Departamentos no
Uruguai): Montevidéu, Rivera, Paysandú e Maldonado.
Estas iniciativas têm sido desenvolvidas a nível regional e,
em alguns casos, também pelo governo local. Além disso,
em alguns municípios (Município B de Montevidéu e San
Carlos em Maldonado) estes processos são incorporados
no programa jovem. O poder local é colocado no terceiro
nível da hierarquia do governo territorial, fazendo parte do
governo departamental.
A decisão de criar estas iniciativas recai sobre a vontade de
governo regional ou local. As experiências do Orçamento
Participativo a nível subnacional são reguladas por protocolos
internos criados por órgãos executivos que os promovem.
As experiências de Orçamento Participativo no Uruguai
partilham as seguintes caraterísticas: baixo nível de
formalização, enfoque territorial, atribuição de recursos
decidida através de um processo de votação sem preocupações
de redistribuição e justiça social, abertas a todos os cidadãos,
decisões vinculativas (embora não generalizável a todos
os casos). Pode dizer-se que as quatro iniciativas de OP são

programas regionais, mas envolvem localidades e municípios.
Por exemplo, em Montevidéu, a cidade está dividida em oito
municípios (A, B, C, CH, D, E, F e G). Em Maldonado, existem
também oito municípios: Aiguá. Garzón, Maldonado, Pan de
Azúcar, Piriápolis, Punta del Este, San Carlos e Solís Grande. Por
outro lado, Paysandú está distribuída em inúmeros municípios:
tais como: Chapicuy, Guichón, Lorenzo Geyres, Piedras
Coloradas, Porvenir, Quebracho e Tambores e as juntas locais de
Cerro Chato e Gallinal.

As quatro experiências são promovidas pelo segundo nível de governo, sendo
o governo regional (departamental, no caso do Uruguai). No caso de Rivera,
o Orçamento Participativo apenas se refere à cidade capital e não existe
interferência a nível municipal durante a execução do projeto. Enquanto isso,
em Montevidéu, Maldonado e Paysandú, o OP aplica-se a nível regional, mas a
responsabilidade de desenvolver o projeto recai sobre o nível local.
1
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Anastasia Fadeeva & Alexander Faramazian
Traduzido por Rafaela Cardita

ARMÉNIA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Sem dados.

CAPITAL

POPUL AÇÃO

EREVAN

2 951 780

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

Nada a destacar.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_
IDIOMA

MOE DA

ARMÉNIO

DRAM
(AMD)

Processo completamente baseado na internet, com voto
exclusivamente online.
OUTRAS INFORMAÇÕES
_

2019 é o primeiro ano de implementação, encontrando-se o
processo ainda numa fase de desenvolvimento. Por enquanto,
foi criada uma página de Internet dedicada ao OP em Yerevan.
Trata-se de uma iniciativa do Município, que conta com um
montante de cerca de 1mln USD. O período de submissão
das iniciativas está previsto para cerca de 3 meses, pelo que
depois haverá o voto online e as iniciativas mais votadas serão
implementadas pela cidade. O custo máximo de um projeto não
pode ultrapassar o valor de $60,000.

LOCALIZAÇÃO

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Li Fan (Interlocutor) & Xiang Hao
Traduzido por Sheila Holz

CHINA
COMUNIDADE

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

PEQUIM

1 392 730 000

IDIOMA

MOE DA

MANDARIM
PADRÃO

RENMINBI
(CN Y)

LOCALIZAÇÃO

130

“Todas as pessoas podem votar” na cidade de Haikou, distrito
de Meilan
Concluímos que existem sete diferentes tipos de OPs na China,
pois locais diferentes implementam OP de maneiras diferentes.
O modelo mais recente é o de Haikou; o mais inovador modelo
é o direito de voto para todas as pessoas que vivem na área
e estão acima de uma certa idade. O modelo de Haikou foi
aplicado em cidades como Nanchang e Soochow. Ele difere
de outros tipos porque aos residentes é dado o direito de
votar, enquanto as abordagens anteriores do “tipo OP” são
meramente consultivas ou apenas fornecem informações.
Acordos institucionais
O modelo de Haikou foi adotado tanto para o nível das ruas
quanto para o nível da comunidade, o que permite que os cidadãos
participem da tomada de decisões sobre sua vida coletiva. A
cidade de Haikou implementou pela primeira vez esse modelo
em 2016, quando a força relativa dos executivos da cidade e do
distrito incentivaram e encorajaram esse procedimento. Foi
instituído com uma forte autonomia comunitária e estrutura de
participação. A experiência-piloto foi implementada em duas ruas
e 13 comunidades, abrangendo 140.000 pessoas. Os participantes
podem apresentar propostas e também votar em ambos os níveis.
Esse formato leva os cidadãos a pensarem mais na cidade como
uma unidade, não em seu próprio quintal. Os projetos têm duas
categorias: projetos de construção e de prestação de serviços. O

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

As principais inovações nos OP’s na China têm duas partes:
primeiro, cria-se um sistema de “todos votam” em uma
sociedade não-eleitoral. Segundo, traz o Congresso Popular
para o processo, que geralmente é chamado de “carimbo de
borracha” no sistema político. São essas as duas inovações
que podem representar o desenvolvimento do processo
participativo chinês, do consultivo autoritário à democracia
participativa (ou democracia direta).

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

86

REGIME AUTORITÁRIO

ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

87/180

93/156

5-7

5-7

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Teoricamente, a existência de OPs na China representa um
governo autoritário mais respeitável e responsivo. Porém,
quando implementado na prática, os resultados podem ser
paralisantes. Nas atuais práticas, o OP na China mantém
uma grande diversidade e pode continuar evoluindo com a
tendência de autonomia da comunidade.
Diversidade
Em primeiro lugar, o próprio OP demostra muita diversidade
em todo o mundo. A China não é exceção nesta característica
adaptativa; ao contrário, é única na existência de muitas
diferentes categorias num único país. Para o governo central,
não há uma política precisa de divulgação das práticas de
OP. Porém, ainda assim, o governo central deseja que seus
agentes locais sejam adaptáveis às condições locais.

Autonomia da Comunidade
De Wenling a Haikou, o OP chinês passou por um processo
orçamento aberto até chegar à autonomia da comunidade.
Com base na prática desses anos, o OP na China pode
continuar conectado à autonomia da comunidade.
Disseminação
Ao observar casos de OP individuais na China, nota-se que eles
não se mantêm por um longo tempo. O mais duradouro foi o
modelo de Wenling, iniciado em 2005 e que mesmo muitos
anos depois não foi difundido para nenhuma outra cidade. Isso
ocorre porque a disposição do governo desempenha um papel
crucial no processo de divulgação. Às vezes, quando os líderes
inovadores desaparecem, todo o processo é forçado a chegar ao
fim. Também, nenhum deles pode transformar essa prática em
lei ou regulamentos administrativos. Ainda, comparada a outros
países, a China carece do reconhecimento oficial do governo
central, que é o principal apoio por conta da burocracia. O modelo
de Haikou foi disseminado nas cidades de Nanchang e Soochow
principalmente porque os promotores têm laços pessoais com
as autoridades locais. Isso também significa que, na ausência de
promoção do governo central, a conexão entre os governos locais
não pode ser cortada. O próprio OP mostra grande flexibilidade,
que também é a razão pela qual ele pode existir em um regime
autoritário. Para concluir, o OP na China pode continuar diverso e
será combinado com a autonomia da comunidade; gradualmente,
ele se disseminará para mais cidades e áreas rurais.

ÁSIA

primeiro cobre as despesas relacionadas ao estabelecimento de
capital ou à inovação das instalações; o segundo fornece serviços
mais diversos para a vida da comunidade. O OP de Haikou
permite também que jovens estudantes da escola participem de
todo o processo. A segunda edição do OP de Haikou (2017-2018),
expandiu-se para quatro ruas e incorporou organizações sociais
de base comunitária (OSC) para propor projetos. Para vencer,
essas organizações precisam demonstrar seus conhecimentos
e também conhecer a verdadeira voz das pessoas. Além disso, a
prática incentiva os cidadãos a se mobilizarem em associações.
Em 2018-2019 o processo de Haikou consiste em quatro ruas e
se expande para pequenos municípios pela primeira vez. Cada
pequeno município recebe 300.000 RMB e a quantia total de
dinheiro alocado é 2.250.000 RMB. Merece destaque que o OP
de Haikou ainda é usado para uma pequena proporção dos
orçamentos municipais e não foi institucionalizado através de
lei ou outros regulamentos administrativos.

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

Para extrair lições generalizadas das experiências de OP precisamos
entender o contexto específico da política chinesa. Segundo, apesar
dos méritos da democracia participativa ou dos benefícios da
prática nas decisões e deliberações diretas obtidas no processo do
CONTINUAÇÃO NA PRÓXIMA PÁGINA>
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CHINA
COMUNIDADE

OP, existem algumas limitações que precisam ser conhecidas.

CAPITAL

POPUL AÇÃO

PEQUIM

1 392 730 000

IDIOMA

MOE DA

MANDARIM
PADRÃO

RENMINBI
(CN Y)

LOCALIZAÇÃO

Os problemas no orçamento participativo da China
O contexto político influencia diretamente as experiências práticas
do OP da China. Essas deficiências também são a direção futura
para o desenvolvimento. Para começar, duvida-se da disposição
de alguns governos locais. Como mencionamos anteriormente,
existem abordagens semelhantes aos OP (por exemplo, cidade de
Chengdu) na China. Nestes casos, podem haver uma plataforma
de discussão para os moradores falarem sobre os projetos, mas,
no final, as autoridades locais ainda escolhem o que querem
implementar. Não são consultivos porque essas autoridades locais
não ouvem os moradores. Em outros lugares, as autoridades
locais reclamam dos resultados da votação se não forem os

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

130

O quebra-cabeças da reforma chinesa
Nas últimas quatro décadas, desde a abertura e reformas, a China
tem experimentado algumas reformas políticas controladas. Esse
período é conhecido pelas inovações de governança lideradas
pelo governo autoritário, mas que promovem a participação e a
democracia sem intenção. A China é um caso particularmente
importante que alguns estudiosos chamam de “autoritário
deliberativo”. Nesse percurso, há promotores democráticos
trabalhando na reforma política, desde a eleição direta no líder
do município (1998) até candidatos individuais saírem para fazer
campanha por si mesmos (2006-2011) para eleição do Congresso
do Povo (ou Assembleia Popular). A China tem cinco níveis de
governo: central, província, cidade, condado e município. Cada
nível replica o conjunto inteiro com o nível central. A reforma
geralmente se desenvolve no nível local, onde a sociedade civil pode
trabalhar em conjunto com o governo local. O OP é um exemplo.
Os moradores querem ter mais informações e direitos sobre
problemas orçamentários e as autoridades locais tentam ser mais
recetivas. Nesse contexto, alguns acadêmicos e organizações nãogovernamentais (Instituto do Mundo e da China - WCI) começaram
a apresentar os OPs como uma solução profissional. O OP na China
começou cedo, mas não cresceu rápido ou se tornou popular.
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PEQUIM
CIDADES CAPITAIS
BEIJING
HAIKOU
NANCHANG

ÁSIA

GRANDES CIDADES
PEQUIM
HAIKOU
NANCHANG
SUZHOU

desejados. Segundo, o método chinês de motivação pode
prejudicar o processo de OP. Como um estado pós-comunista,
a China continua sendo altamente eficiente em incentivar os
residentes a alcançar objetivos administrativos. É bom inspirar
a participação, mas vai longe demais. O OP é gerido ao estilo de
campanha e, portanto, recebe participação e propostas muito
altas. Isso pode esgotar os residentes e dar grande pressão
aos técnicos da comunidade; acrescenta mais ônus a eles e
diminui os benefícios que o OP lhes trouxe. Também pode ser
a razão pela qual OP não se mantém em um local por muito
tempo. Terceiro, o processo de OP parece ter um procedimento
superficial. Isso porque os governos locais se acostumam com
a maneira de lidar com tarefas políticas e, assim, ignoram
o real significado do OP, que é envolver mais pessoas na
participação real. Além disso, a burocracia da China é composta
por dois paralelos, o partido e o estado; portanto, na prática,
as autoridades também mantêm a posição do partido. Assim,
faz com que o processo de OP fique entrelaçado com a posição
do partido, o que leva a uma concorrência desnecessária de

diferentes governos. Dessa forma, todas as inovações, incluindo
o OP, não servem aos propósitos de cultivar a sociedade civil e
cidadãos, mas sim para fortalecer o domínio do país.
Cidades

Promotores

Wenlin

Governo local + WCI
Governo local + equipa do Professor Fishkin

Wuxi

Governo local + Centro de Pesquisa em Desenvolvimento
do Conselho de Estado

Haerbi

Governo local + Centro de Pesquisa em Desenvolvimento
do Conselho de Estado

Xangai

Governo local + equipa da Universidade de Tsinghua
e Universidade de Fudan

Pequim

Governo local + WCI

Baimaiao

Governo local + WCI

Yanjin

Governo local + equipa da Universidade de Sun Yat-Sen +
Banco Mundial

Haikou

Governo local + WCI

Nanchang

Governo local + WCI

Soochow

Governo local + WCI
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Urszula Majewska
Traduzido por Rafaela Cardita

GEÓRGIA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

TBILISI

3 731 000

IDIOMA

MOE DA

GEORGIANO

L ARI GEORGIANO
(GEL)

LOCALIZAÇÃO

Não existe regulamentação a nível nacional e governamental.
Normalmente, o OP é implementado a nível local, baseado
nas ordens do líder do executivo (poder executivo) tomadas
anualmente. Contudo, um grupo de uma organização não
governamental começou a trabalhar no desenvolvimento
de legislação a nível nacional dirigida à regulamentação das
experiências de Orçamento Participativo no país.

EXPERIÊNCIAS DE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS PROMOVIDAS
PELO GOVERNO LOCAL
_

Começou em 2018 e continua este ano: Gori, Tskaltubo,
Akhaltsikhe, Kutaisi;
Primeira edição este ano: Zugdidi, Signagi, Mestia, Ozurgeti,
Batumi, Chokhatauri;
Começo da preparação este ano: Khelvachauri.

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

O OP na Geórgia é influenciado pela especificidade da estrutura
de autogestão, ainda submetida a processos de descentralização.
Outros problemas são a baixa atividade dos residentes e a fraca
sociedade civil, o multiculturalismo, a multietnicidade, o baixo
nível de desenvolvimento das comunidades rurais e o acesso
limitado a ferramentas eletrónicas. É por isso que é difícil falar
acerca de inovação aqui. A introdução do OP em 2015 foi uma
inovação. Trata-se de uma ferramenta mais eficaz de democracia,
que está a atrair as atenções das autoridades centrais. Na Geórgia,
é muito importante não só o desenvolvimento do sistema
tecnológico e digital, mas o envolvimento direto dos residentes,
os mecanismos de diálogo, as reuniões e as discussões. Desde o
início, a ênfase na inclusão do OP no sistema orçamental e nos
documentos estratégicos do governo local foi muito importante.
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41/180

119/156

11

11

ÁSIA

TBILISI

a. Em 2019, foi desenvolvido um elemento adicional
do processo de inclusão dos residentes na fase de
implementação dos projetos selecionados no âmbito do OP.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

1. Aumento dos orçamentos participativos nas cidades (até
agora têm sido realizados principalmente à escala dos
municípios, o que inclui várias dezenas, às vezes mais de
100 aldeias).
2. Embora o uso de ferramentas eletrónicas ser baixo na
Geórgia, observa-se um crescimento de práticas digitais.
3. Ênfase em projetos menores.

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

Não existe um modelo específico de OP. Como as regiões
diferem muito umas das outras, o processo é diferente
em cada município também. Por exemplo, a seleção dos
projetos pode ser feita por consenso ou sistema de voto
(principalmente nas cidades). Por isso, foi muito importante a
preparação de padrões de OP como resultado de muitos anos
de esforço para introduzir o mecanismo na Geórgia. Foram
desenvolvidos padrões por um grupo de ativistas Georgianos e
municípios sob a salvaguarda da cooperação polaco-georgiana,
implementados conjuntamente pelo Solidarity Fund e por
peritos Polacos.
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Stéphanie Tawa Lama Rewal
Traduzido por Rafaela Cardita

ÍNDIA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

NOVA DELI

1 352 617 330

IDIOMA

MOE DA

HINDI - INGLÊS

RUPIA INDIANA
(INR)

LOCALIZAÇÃO

A assembleia legislativa da cidade de Deli elaborou um projeto
de lei (o Projeto de Swaraj) para institucionalizar o Orçamento
Participativo (OP). Contudo, o Projeto foi arquivado em 2016
devido a restrições constitucionais.
INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

O governo da cidade de Deli foi impedido, por causa de uma
desavença institucional com o governo Central, de generalizar a
iniciativa piloto de OP implementada numa amostra do círculo
eleitoral, em 2015. Todavia, este redirecionou os recursos para
desenvolver, a partir de 2016, um tipo de OP mais “temático” e
“baseado em atores” (Cabannes et Lipietz 2018) em 1000 escolas
que fazem parte deste governo. As “superassembleias”, que
reúnem representantes da Comissão de Gestão Escolar de todas
as escolas em cada círculo eleitoral, são bastante inovadoras.
Houve um impacto em termos de resultados reconhecida
oficialmente em 2019, mas também (apesar de isto ser mais
difícil de provar) em termos de construção da cidadania.
OUTRAS INFORMAÇÕES
_

O Orçamento Participativo em Kerala parou em 2001 por
causa da mudança do governo, e em 2006 uma nova alteração
no executivo conduziu à tentativas de reanimá-lo. Contudo, a
escassez de pesquisas e relatórios dos mídia sobre estes sugerem
que o OP não está, certamente, a ser desenvolvido neste estado;
Em Pune, OP tem decorrido, mas a consulta continua limitada
(em grande parte online), e tem sido criticado com uma mera
formalidade; O Orçamento Participativo em Deli parou em
2016, mas a “Comissão de Superassembleias de Gestão Escolar”
realizada em 2016, e que continuam atualmente, pode ser
considerada como uma forma de OP, embora limitado a questões
escolares e nas quais os pais (famílias) estão envolvidos.
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Ahmad Rifai 1
Traduzido por Rafaela Cardita

INDONÉSIA
COMUNIDADE

TOTAL DE OP
_

Existem 514 Cidades e Municípios na Indonésia que
implementam mecanismos de Orçamento Participativo.
CAPITAL

POPUL AÇÃO

JACARTA

267 663 430

IDIOMA

MOE DA

INDONÉSIO

RUPIA
INDONÉSIA (IDR)

EXPERIÊNCIAS DE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS PROMOVIDAS
PELO GOVERNO LOCAL
_

Os processos de OP são programas de âmbito nacional, todos
os governos são obrigados a fazê-lo. Embora exista variação
na forma como o OP pode ser implementado, algumas cidades
estão agora a permitir o OP online, convidando os cidadãos a
enviarem as suas propostas através de plataformas online.

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Ano de 2004, todas as autoridades locais das Aldeias e das
Cidades (Seguidas pelas Províncias e pelo Governo Nacional)
têm de conduzir um mecanismo de planeamento participativo
e orçamental. Os procedimentos de baixo para cima permitem
um processo mais democrático a um nível mais pequeno para
discutir e atribuir o orçamento.
Em 2014, o governo nacional decidiu reforçar a autonomia
local, estabelecendo a Lei da Aldeia nº 6, de 2014, seguindo do
estabelecimento da Lei nº 60, de 2014, sobre o Orçamento das
Aldeias. Esta lei atribui uma parte do orçamento transferido
diretamente do governo nacional para as aldeias, sendo que
cada aldeia tem de implementar o orçamento participativo
para planear e alocar os investimentos.
Existem regulamentos e leis dirigidas à implementação do
planeamento participativo e orçamental na Indonésia:

LOCALIZAÇÃO

ÍNDIC ES

Descentralização / Governo Local (A última é a lei que se
encontra ativa)
· Lei Nº 22 / 1999
· Lei Nº 32/2004
DEMOC R AC IA

65

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

116

DEMOCR ACI A IMPERFEITA

MÉDIO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

89/180

92/156

514

514

Legislação Nacional em matéria financeira
· Lei Nº 17/2003 sobre finanças nacionais
Descentralização fiscal
· Lei Nº 25/1999
· Lei Nº 33/2004 (revisão) sobre o balanço das finanças
nacionais e locais
Sistema de planeamento de desenvolvimento
· Lei Nº 25/2004 sobre o Sistema Nacional de Desenvolvimento
da Indonésia
Autonomia das aldeias
· Lei Nº 6 / Ano 2014 sobre Aldeiras
· Lei Nº 60 / Ano 2014 sobre Orçamento das Aldeias

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

O privilégio do orçamento participativo nas aldeias; maior
autoridade orçamental como resultado da autonomia das aldeias
E-Musrenbang promove eficiência e transparência
do processo de OP, fornecendo acesso através de uma
plataforma aberta. Teto Orçamental Aberto.

necessariamente, a participação direta.
O governo municipal utiliza diferentes ferramentas online
para permitir a recolha de propostas das comunidades, mas
em muitos casos é necessário estar ciente sobre a forma como
essas são discutidas e elaboradas pelos cidadãos. O mecanismo
offline ainda é necessário para ter a certeza que as pessoas não
são marginalizadas pelo processo.
Várias formas de afetação e distribuição do orçamento.
Existem variações entre governos locais, na forma como
disponibilizam o orçamento para financiar os projetos de OP
na Indonésia. Algumas cidades preferem afetar um orçamento
fixo para as aldeias, para que possam planear a afetação de
recursos dirigidos à resolução de questões urbanas de pequena
escala. Enquanto a cidade é mais focada em implementar
intervenções a uma escala mais vasta. Contudo, as urbes, às
vezes, apenas permitem aos cidadãos recolher propostas, e toda
a implementação do orçamento será assumida pelas unidades
do governo local. Com a próxima Lei da Aldeia, estas terão mais
recursos financeiros para propor projetos de desenvolvimento
a longo prazo. Isto permite às comunidades rurais conceber
um esquema de intervenção independente baseado em fundos
atuais que são recebidos pela distribuição nacional.

ÁSIA

· Lei Nº 23/2014
· Lei Nº 9 /2015 relativa ao governo local

OUTRAS INFORMAÇÕES
_
PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Como o OP conta a voz dos grupos marginalizados.
O envolvimento dos grupos marginalizados limita-se, muitas
vezes, a uma certa implicação territorial. Um bom exemplo é
a Cidade Solo, que convida também associações setoriais, de
transporte informal, de vendedores ambulantes, de mulheres
e muitas mais.

No contexto da Indonésia, o planeamento participativo
e orçamental é um mecanismo obrigatório que deve ser
implementado pelos governos nacional, provinciais e locais

1

Fundação Kota Kita

A utilização da plataforma online não omite,

CONTINUAÇÃO NA PRÓXIMA PÁGINA>
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INDONÉSIA
COMUNIDADE

CAPITAL

POPUL AÇÃO

JACARTA

267 663 430

IDIOMA

MOE DA

INDONÉSIO

RUPIA
INDONÉSIA (IDR)

LOCALIZAÇÃO

(cidades e municípios). Isto significa que todos os municípios
/ cidades têm implementado o planeamento participativo e
orçamental desde 2004, depois de estabelecida a Lei nº 25 / 2004.
No entanto, a qualidade da participação depende do contexto
local político e social. Não existe atualmente pesquisas dedicadas
à compreensão destas iniciativas. Contudo, Kota Kita estudou
seis cidades e descreveu o que são algumas dinâmicas em volta
da implementação de Mesrenban (OP em indonésio) a partir
de sete aspetos: ambiente regulador, organização do processo,
participação, acesso a informação, distribuição do orçamento,
inovação e tipos de projetos (Rifai et. al., 2016). Desde o seu
estabelecimento formal em 2004, a implementação do OP a nível
local tem tido variações em termos de processos, implementação
dos projetos, informação fornecida, distribuição de orçamento,
estratégia reguladora, ambiente e caraterísticas de inovação.
A cidade/município tem de adaptar a regulamentação nacional
ao seu contexto específico. Para as províncias ou cidades que têm
especial reconhecimento, como em Aceh, podem ter denominações
diferentes para o OP. Em Aceh, com as circunstâncias da lei de
sharia, o OP focado nas mulheres tem sido desenvolvido para
permitir que essa possam propor projetos baseados nas suas
necessidades e questões especiais.
Em muitos casos, as cidades criam regulamentos que encaixam
nas suas circunstâncias locais. Existem várias abordagens
de execução do OP a nível local, especialmente no âmbito da
participação, formas de envolver as pessoas e nos montantes
orçamentais alocados ao processo.

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

65

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

116

DEMOCR ACI A IMPERFEITA

MÉDIO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

89/180

92/156

514

514

ÁSIA

JACARTA

GRANDES CIDADES
JACARTA
SURABAYA
MEDAN
BANDUNG
BEKASI
PALEMBANG
TANGERANG
MAKASSAR
SOUTHTANGERANG
SEMARANG
DEPOK
BATAM

CIDADES CAPITAIS
JACARTA
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Akira Matsubara
Traduzido por Vanda La Salete

JAPÃO
COMUNIDADE

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

TÓQUIO

126 529 100

IDIOMA

MOE DA

JAPONÊS

YEN

1. Institucionalização de uma versão japonesa do BID (Business
Improvement District) O principal tópico do OP em 2018 é
a legislação da versão japonesa do BID como lei nacional. O
esquema básico da lei é o seguinte:
a. A organização de gestão da área solicita o “plano de
atividades” ao município após obter o acordo de dois terços
ou mais de um beneficiário;
b. O município autoriza o plano;
c. Promulgar a portaria. Cobrar encargos de um beneficiário;
d. Conceder subsídios aos grupos de gestão da área;
e. A organização de gestão área realiza atividades de gestão
com base na subvenção.
Embora o sistema tenha acabado de ser estabelecido e ainda não
exista um grupo aplicável, vários municípios estão examinando
a condução do sistema.

LOCALIZAÇÃO

2. Aumento de “organizações locais multifuncionais de pequena
escala”. Em 2011, Unnan-shi, prefeitura de Shimane, decidiu
conceder doações com um grau de liberdade relativamente mais
alto. Esse sistema é chamado de “autonomia multifuncional” em
pequena escala e disseminou-se amplamente por todo o Japão
entre 2016 e 2018. O número de governos locais que promove este
sistema é atualmente de 255.
3. Uso generalizado do regime tributário “beneficie sua
localidade”. O esquema permite que os residentes escolham
doar parte de seu imposto residencial a um governo local
específico. A receita deverá aumentar, pois eles recolhem
doações ao mesmo tempo. O sistema tem sido popular e o valor
do pagamento está a crescer rapidamente, pois os governos
locais devolvem presentes de agradecimento aos pagadores.
Em 2018, o valor arrecadado pelo esquema atingiu 512,7 bilhões
de ienes, 1,4 vezes mais que o ano anterior. No entanto, o custo

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

22

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

19

DEMOCR ACI A IMPERFEITA

MUITO ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

18/180

58/156

1865

1864

das recompensas aumentou e o esquema foi revisto para
estabelecer restrições em 2019.

durante quatro anos, a partir de 2003. Não existem casos deste
tipo na atualidade;

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

2. Atribuir uma certa quantia do orçamento público a uma
organização comunitária e confiar nela a sua execução. Estão
em causa as apelidadas “organizações locais multifuncionais de
pequena escala.” São conhecidos 150 casos deste tipo na atualidade;
3. Adotar o projeto proposto pela organização comunitária no
orçamento. Desconhece-se o número de casos na atualidade;
4. Os residentes escolhem a distribuição do orçamento para
projetos indicados pelo governo local. Nesse caso, existem dois
tipos.

ÁSIA

A tendência do OP no Japão segue duas direções. Numa delas,
os residentes podem selecionar o uso de parte do imposto. A
outra consiste no aumento do OP através de doações a uma
organização comunitária. No primeiro caso, há um menu
crescente de financiamento para organizações comunitárias.
O último caso reflete as necessidades da administração que
deseja melhorar o atendimento às populações, aprimorando
a organização dos residentes e desenvolvendo uma parceria,
enquanto o próprio governo local é forçado a reduzir a
reforma administrativa. Por outro lado, a participação dos
cidadãos no orçamento do governo local raramente existe.
O pano de fundo é que a administração local e o parlamento
não aceitam a participação dos residentes no orçamento.
Portanto, questiona-se se o OP, que inicialmente pretendia
fortalecer a democracia, está a caminhar para aumento
da participação dos cidadãos. Pelo contrário, o aspeto de
subcontratar os serviços administrativos às organizações
comunitárias está a fortalecer-se.
Existe a perspetiva de que no futuro o governo central
faça mais esforços para fortalecer e nutrir organizações
comunitárias. Segundo esta abordagem, espera-se que mais
municípios venham a introduzir o OP.

a. Os residentes partilham parte do imposto de residência
votando no projeto NPO escolhido pelo governo local. São
conhecidos 5 casos na atualidade;
b. Esquema tributário “Beneficie sua localidade”.
Residentes atribuem parte do imposto de residência para
projetos de municípios à sua escolha. São conhecidas
1708 iniciativas na atualidade;
5. Versão japonesa BID. É considerado um tipo de OP porque
a organização da comunidade pode propor e executar
orçamentos. É conhecido um caso na atualidade.

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

Existem cinco tipos de OP no Japão:
1. Orçamento municipal decidido pela maioria ou parte da
população residente. Foi implementado na cidade de Shiki

*Cidade de Osaka
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Zaifun Yernazarova
Traduzido por Rafaela Cardita

CAZAQUISTÃO
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

NUR-SULTAN

18 276 500

IDIOMA

MOE DA

CAZAQUE OFICI AL
RUSSO CO-OFICI AL

TENGE

LOCALIZAÇÃO

O Orçamento Participativo no Cazaquistão é coordenado
pelo Ministério das Finanças da República do Cazaquistão,
que introduziu revisões legais necessárias à aprovação das
regras para o desenvolvimento de projetos de OP, datadas de
31 de outubro de 2014, assegurando por essa via um quadro
metodológico para o processo. O Orçamento Participativo
contribui para garantir a adoção dos seguintes documentos
prioritários a nível nacional:
1. parágrafo 4 do artigo 4 do Código Orçamental da República
do Cazaquistão, relativo à divulgação do princípio da
transparência para assegurar a abertura obrigatória do
processo orçamental à sociedade e à comunicação social;
2. parágrafo 46 do Plano de Ação para a implementação do
programa de eleição Presidencial “Bem-estar para todos!
Continuidade. Equidade. Progresso”;
3. propostas recebidas durante a ação nacional “ i ” aprovada
pelo Decreto do Presidente da República do Cazaquistão Nº
27 datada de 19 de junho de 2019.

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

“Orçamento Participativo” foi primeiramente introduzido
no Cazaquistão em 2019. Este ano foi dedicado ao estudo
de conceito de OP, discussão de propostas, organização
administrativa e orçamental, e desenvolvimento de um
quadro metodológico para implementação do OP no país.
Durante este período, os órgãos governamentais conduziram
vários seminários e mesas redondas sobre a adoção de
processos participativos, entre os quais o OP, introduzindo
desta forma conceitos em curso em outro países mas novos
no Cazaquistão; foram realizadas discussões públicas sobre a
alocação de fundos para os orçamentos locais nas cidades de
Nursultan e Almaty; foi desenvolvido um mapa orçamental
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1

ÁSIA

NUR-SULTAN

eletrónico automatizado para a cidade de Nursultan e foram
lançadas experiências piloto de OP. Foi decidido iniciar a
implementação do OP a partir da seleção de distritos de
duas grandes cidades com população acima de um milhão de
habitantes cada Nursultan e Almaty.
PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Em 2019, o “Orçamento Participativo” começou a ser
implementado no distrito de Saryarka da cidade de
Nursultan. O orçamento de 100 mln KZT (aproximadamente
260 K USD) foram distribuídos para projetos de até 15
mln KZT (39 K USD) cada. Até agora, foram realizados 14

investimentos destinados à melhoria do território, em 8
zonas da cidade.
Em 2020, a cidade de Almaty começará a implementação do
OP com o orçamento local de 4 biliões KZT (500 mln KZT (1.3
mln USD) por cada um dos seus 8 distritos).
O governo do Cazaquistão planeia aumentar ainda mais os
montantes alocados ao orçamento participativo e ampliar as
experiências de sucesso a todas as 14 regiões do país. Até ao
final do ano, os resultados dos OP pilotos vão ser recebidos
e analisados e servirão de base para a divulgação do OP
noutras regiões e municípios do Cazaquistão.
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Ivan Shulga and Anna Sukhova (Banco Mundial)
Traduzido por Rafaela Cardita

RÚSSIA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

MOSCOVO

144 478 050

IDIOMA

MOE DA

RUSSO

RUBLO RUSSO
(RUB)

LOCALIZAÇÃO

Cada região ou município que implementa o OP na Rússia
estabelece o seu próprio quadro regulamentar (decreto
governamental nas regiões ou regulamentação administrativa
nos municípios), contendo as regras para o processo de
participação, os procedimentos e os critérios elegibilidade.
Algumas regiões criaram leis que fixam os montantes mínimos
anuais de financiamento para os projetos provenientes do OP.
Adicionalmente, existe uma rede de atores a nível nacional, com
o objetivo de apoiar o desenvolvimento do OP no país. Este é
mencionado como uma das prioridades no documento “Principais
Direções para a Ação do Governo da Federação Russa até 2024”,
publicado a 29 de setembro de 2018. Outro referencial nacional
é o “Documento Concetual sobre o Aumento da Eficiência nas
Despesas Orçamentais para o Período 2019-2024”, aprovado pelo
Governo da Federação Russa a 31 de janeiro de 2019. Este afirma
a necessidade de desenvolver mecanismos para a participação
dos cidadãos (baseado no OP), como forma de encontrar soluções
para o desenvolvimento social e económico e para a disseminação
das práticas regionais e municipais do OP. Por último, têm sido
ativamente debatidas alterações da legislação a nível nacional
(especialmente no Código Orçamental e na Lei sobre a Autonomia
Local), com o objetivo de melhorar a regulamentação sobre as
iniciativas de cofinanciamento da população.
INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

A mais recente inovação nos processos de OP na Rússia diz
respeito ao reforço do enfoque na inclusão social, através da
melhoria dos mecanismos e procedimentos para o envolvimento
de grupos com necessidades especiais, nomeadamente, pessoas
com deficiências. Duas regiões (Sakhalin oblast e Yamal-Nenetz
Autonomous Oblast) incorporaram de forma explícita dispositivos
metodológicos para a participação de grupos com deficiências
nas suas práticas. Esses incluem o reforço da capacidade de ação
das ONG e de voluntários socialmente orientados para estes
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SAINT-PETERSBURGO
KRASNOYARSK

MOSCOVO

públicos, com o objetivo de reforçar a participação de pessoas
com deficiências nos debates públicos, assegurar que os seus
representantes votam nas reuniões dos delegados e participam
no desenho dos projetos, etc. Este processo é apoiado pelo Banco
Mundial através de ferramentas analíticas e metodológicas,
organização de ações de capacitação, intercâmbio de
conhecimentos a nível nacional, bem como da disponibilização
de peritos para prestar aconselhamento contínuo na fase de
conceção e implementação dos “OP inclusivos”. O reforço
deste enfoque na inclusão social resultou num diálogo que foi
coordenado pelos novos atores dos ministérios nacionais e
regionais das finanças, agentes de proteção social, organizações
responsáveis pelo trabalho com ONG e instituições sociais,
associações de pessoas com deficiências, etc.
PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Crescimento dos OP implementados a nível municipal.
Historicamente, o OP na Rússia tem sido sobretudo adotado a
nível regional, com a maioria das regiões a terem os seus próprios
programas de OP. A nova tendência é que os municípios estão a
tornar-se cada vez mais ativos na introdução das suas próprias
iniciativas. O número de OP municipais cresceu de menos de 10,
em 2017, para 65, em 2019. O líder nacional nesta matéria é YamalNenetz Autonomous Okrug, onde vários modelos de OP (22 no
total) são implementados em municípios de três tipos: cidades,
municipal raion2, e povoações. Expansão dos OP escolares. O
sucesso da iniciativa piloto desenvolvida em Sakhalin oblast,

CIDADES CAPITAIS
SAINT-PETERSBURGO
SALEKHARD
ARKHANGELSK
VOLOGDA
LIPETSK
MAGNITOGORSK
KRASNOYARSK

em 2018, resultou no interesse crescente deste modelo em outras
regiões. Especificamente, o OP escolar foi posteriormente lançado
em Yamal-Nenetz Autonomous Oblast, Saint-Petersburgo, Altai
Krai, República de Bashkortostan e outros. A promoção deste
modelo é fortemente apoiada pelo Ministério das Finanças,
como parte da agenda de literacia orçamental. Esta dinâmica
existente no país fez crescer o mercado de consultoria na área dos
Orçamentos Participativos. O número de atores independentes
que fornecem apoio à implementação a regiões e municípios na
área do OP está a crescer rapidamente. Os grupos de consultores
mais ativos representam as regiões de Kirov, Bashkortostan, SaintPetersburgo e Krasnoiarsk.

ÁSIA

GRANDES CIDADES

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

O desenvolvimento do OP na Rússia beneficia do apoio do
Ministério das Finanças da Federação (MoF), especificamente,
através de um projeto conjunto com o Banco Mundial, designado
“Reforço do Orçamento Participativo na Federação Russa
em 2016-20”, lançado em abril de 2016. O principal objetivo
do projeto é o desenvolvimento de práticas de OP em escala
regional, através da replicação dos modelos de OP melhor
sucedidos. Este trabalho tem sido realizado através do apoio aos
projetos-piloto, reforçando a capacidade dos atores interessados
na implementação do OP e criando uma infraestrutura
institucional e um sistema de intercâmbio de informação
(incluindo a nível internacional). Atualmente o Projeto abrange
57 regiões, que representam 2/3 de todas as regiões da Rússia.
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Kyungchan Park & HaeIn Lee do Ministério das Finanças
Bang-moo Lee & Yunkyung Jang do Ministério do Interior e Segurança

COREIA DO SUL

Traduzido por Rafaela Cardita

INICIATIVAS DE OP PROMOVIDAS POR GOVERNOS
REGIONAIS E NACIONAIS
_

COMUNIDADE

Um OP Nacional / 38 projetos de OP pelo governo central /
35,722 projetos de OP por governos locais (19,149 por alto nível,
16,573 por baixo nível).
CAPITAL

POPUL AÇÃO

SEOUL

51 635 260

IDIOMA

MOE DA

COREANO

WON SULCOREANO (XOF)

PROCESSOS DE OP PROMOVIDOS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES
_

Desconhecido. O número total de instituições que gerem
programas de OP ainda não foi investigado. De qualquer forma,
sabe-se que algumas instituições estão a promover processo
de OP. Por exemplo, K-water (Companhia pública de gestão de
água) iniciou este ano o OP.

PROJETOS DE OP DESENVOLVIDOS EM GRANDES CIDADES COM
POPULAÇÃO DE MAIS DE 1 MILHÃO DE HABITANTES
_

LOCALIZAÇÃO

Sete cidades metropolitanas (Seoul, Busan, Daegu, Incheon,
Gwangju, Daejeon, Ulsan) promoveram 3,281 projetos OP e 4 cidades
(Suwon-si, Goyang-si, Yongin-si under Gyeonggi-do e Changwon-si
under Gyeongsangnam-do) promoveram 362 projetos OP.

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Os governos locais são obrigados a implementar o OP por
imposição de uma lei nacional sobre finanças locais. . Artigo
39 (Participação dos residentes no processo de elaboração do
orçamento dos Governos Locais):
1. Os executivos locais devem preparar e implementar
procedimentos (referidos no presente artigo como
“processo de orçamento participativo”) para que os
residentes possam participar no processo de definição
do orçamento, como descrito pelo Decreto Presidencial
(Alterada pela Lei nº 13283, 13 de maio de 2015).
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[Este artigo foi inteiramente alterado pela Lei n 10991, 4 de agosto de 2011]

Clarificação da base jurídica para o funcionamento do
programa Nacional de Orçamento Participativo
Decreto de execução da Lei das Finanças Nacionais
Artigo 7-2 (Participação Cidadã no processo orçamental)
1. O Governo deve implementar as medidas necessárias
para reforçar a transparência e a participação dos
cidadãos no processo orçamental, como descrito no
parágrafo 4 do artigo 16 da Lei.
2. O Governo deve examinar as opiniões dos cidadãos
apresentadas durante a sua participação no processo
orçamental e pode incorporar o resultado dessa análise
na elaboração do orçamento.
3. Para facilitar a recolha de opiniões nos termos do
parágrafo (2), o Governo pode criar uma delegação de
participantes composta por cidadãos.
4. Detalhes necessários para a formulação de medidas nos
termos do parágrafo (1) devem ser prescritas pelo Ministro
da Estratégia e Finanças.
[Este artigo foi recentemente inserido pelo Decreto Presidencial Nº 28509, 29 de dez. de 2017]

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

locais e o governo central). Estão a ser desenvolvidos vários
novos modelos de gestão do OP considerando o tamanho, a
composição, a geografia industrial e outras caraterísticas da
população. Está em funcionamento um grupo de consultoria
especializada para complementar as ideias dos cidadãos com os
contributos de peritos. O grupo resulta de uma parceria pública
e privada que assegura um elevado nível de cooperação no
processo deliberativo para a priorização de projetos. Além disso,
está em expansão a utilização de várias plataformas digitais no
processo, a fim de reforçar a participação e comunicação com
os cidadãos. Mais especificamente, está a ser criada uma página
oficial e algumas contas de redes sociais para serem utilizadas
em todos os processos de OP, tais como publicitação, receção de
projetos, priorização, monitorização de processos executivos, etc.

ÁSIA

2. Os executivos locais devem recolher os contributos dos
participantes, como referido no parágrafo (1) e integrá-los
na proposta de orçamento a enviar ao Conselho Local
(Alterada pela Lei nº 12687, 28 de maio de 2014).
3. O Ministério do Interior e Segurança pode avaliar a forma
como o processo de orçamento participativo foi administrado
pelo governo local, como descrito no Decreto Presidencial
(inserido recentemente pela Lei nº 13283, 13 de maio de 2015;
Lei nº 14839, 26 de julho de 2017).

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

O programa de OP na Coreia do Sul procurar uma melhoria
qualitativa baseada no crescimento quantitativo, tais como
o aumento do número de participantes. Em primeiro lugar, a
transparência na gestão financeira do governo foi ampliada
com a ajuda do OP. Com a criação deste, está em curso a
produção de informação mais detalhada sobre a elaboração
e execução do orçamento para a população. Isto permite que
os cidadãos percebam melhor os procedimentos e as funções
do orçamento público, como forma de os atrair para uma
participação mais ativa. Em segundo lugar, o OP Nacional
está a desenvolver formas de alargar a participação de grupos
socialmente marginalizados e, assim, reforçar a democracia
no setor financeiro. Foram adicionados 50 membros de classes
socialmente desfavorecidas aos comités de cidadãos (um total
de 400 membros) para recolher as suas propostas de forma
direta, sem intermediações. A maioria das submissões são

O Orçamento Participativo é mandatado pela lei da Coreia.
Assim, estão a decorrer um total de 244 OP (243 autoridades
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COREIA DO SUL
COMUNIDADE

CAPITAL

POPUL AÇÃO

SEOUL

51 635 260

IDIOMA

MOE DA

COREANO

WON SULCOREANO (XOF)
LOCALIZAÇÃO

feitas online, tendo a equipa dado particularenfoque aos grupos
vulneráveis, que têm dificuldades em aceder à internet ou
que estão demasiado ocupados nas suas tarefas quotidianas.
Para resolver este problema, o programa foi articulado com
instituições que trabalham com estes grupos, através de visitas
próprias, solicitando a sua colaboração na recolha de propostas,
recorrendo, por exemplo, ao método de gravação de áudios. Em
2019, 49% das propostas foram feitas através destas visitas.
Ao nível local, a participação dos estudantes nos OP tem vindo a
aumentar. Convencionalmente, estes não têm direito de votar,
pelo que não são considerados como um grupo de decisão política,
mas como um coletivo passivo. Recentemente, ao se estabelecer
a Comissão da Juventude e ao promover um concurso de política
estudantil, entre muitos outros eventos, os estudantes têm vindo
a ser incentivados a participar no processo de elaboração de
políticas. Para além destes, o programa de OP tem também um
efeito positivo no aumento da eficiência da gestão financeira.
Claro, nas sugestões de projetos e no processo de reflexão
orçamental, os cidadãos podem ser envolvidos na monitorização e
na avaliação de quaisquer ineficiências nas finanças nacionais.
OUTRAS INFORMAÇÕES
_

Pode-se observar que se registaram melhorias quantitativas
notáveis no OP Coreano. Por exemplo, o número de itens
propostos aumentou 16% e os pedidos orçamentais por
ministérios aumentou 42.4% este ano no OP nacional. No caso do
OP de Seoul, os itens propostos aumentaram mais de 8 vezes e os
montantes de OP cresceram quase 6 vezes ao longo dos últimos 6
anos. Mais de 120 mil cidadãos estão a participar na priorização
com votos eletrónicos. Para a continuação do progresso do
sistema de OP, os governos central e local têm cooperado através
de eventos, tais como workshops de OP a nível nacional. Foi
acordado reforçar a partilha de experiências marcantes e a
promoção conjunta para aumentar a sensibilização dos sistemas
de OP. Estamos à procura de medidas cooperativas para
melhorar o OP Coreano a longo prazo.
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GRANDES CIDADES
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Periferia Aisbl
Traduzido por Vanda La Salete

BÉLGICA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

BRUXEL AS

11 422 070

IDIOMA

MOE DA

HOLANDÊS,
FRANCÊS E ALEMÃO

EURO

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

ÍNDIC ES

31

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

Em relação aos recursos disponíveis, a grande maioria das
iniciativas belgas está debatendo montantes insignificantes. Além
disso, se olharmos para os ciclos do “OP”, geralmente operamos
de maneira inversa: os funcionários eleitos isolam uma parte
do orçamento que eles não alocam em uma questão específica
para decidir o que fazer com os cidadãos. Outros testam o “OP”
usando um subsídio (que não é dinheiro comum). Portanto, essas
lógicas não permitem realmente que os cidadãos se apropriem
do funcionamento das finanças públicas ou orientem e apoiem
os funcionários eleitos em suas escolhas orçamentais. Também
temos frequentemente um cronograma apertado de decisões
de gastos.Nos últimos anos, várias cidades registraram valores
mais significativos debatidos com os cidadãos, como Antuérpia (1
milhão de euros) ou Cidade de Bruxelas (200.000 euros).

LOCALIZAÇÃO

DEMOC R AC IA

Na Valónia, o Governo Regional incluiu um decreto no Código de
Democracia e Descentralização Local (L1321-3). Em Bruxelas, o
Artigo 258bis da Nova Lei Comunitária, inserido pelo Artigo 33
da Portaria da Região de Bruxelas-Capital, de 5 de março de 2009
afirma: “O conselho comunal pode alocar parte do orçamento,
chamado de orçamento participativo, para projetos emanados
de comitês de bairros ou iniciativas de cidadãos”. Também foi
apresentada uma proposta no Parlamento flamengo para que
os cidadãos sejam envolvidos na preparação do orçamento do
governo.

Em geral, os mecanismos existentes na Bélgica, com exceção
de alguns processos, realmente integram a dimensão da
aprendizagem democrática e orçamental. Fundos públicos
mais limitados operam com base numa chamada para
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30*

S/D

projetos formulados e implementados pelos cidadãos, em
vez de um exercício em torno da priorização de questões
e da distribuição / redistribuição de recursos financeiros
públicos. Isso é marcado em particular pelo facto de:
a. poucos deles proporem uma relação efetiva com o
próprio orçamento municipal, em reflexão, análise e
temporalidade;
b. os processos realmente não deixarem muito espaço para a
análise de problemas, principalmente porque há pouco ou
nenhum trabalho de diagnóstico e a maioria das abordagens
baseia-se no fato de que os projetos serão realizados pelos
cidadãos, eles mesmos, e não pelo município. Costumamonos concentrar em pequenos projetos que enfrentam
desafios limitados (limpeza, festivais locais, pequenas
instalações, como caixas de flores, pequenas ações...);
c. os procedimentos de tomada de decisão raramente
proporem momentos de discussão entre os diferentes
atores e, portanto, as necessidades do município. Os projetos
costumam ser escolhidos por um comitê selecionado (cuja
composição é definida pelos políticos) e / ou colocados nas
mãos dos cidadãos sem intervenção política.
OTHER INFORMATION
_

Apesar disso, continuamos convencidos de que formas de

“orçamento participativo real” surgirão nos próximos anos.
Como uma estrutura nascida no Brasil e procurando o objetivo
de uma sociedade mais democrática e inclusiva, a Periferia tenta
incentivar essa evolução e promove o Orçamento Participativo
municipal como uma ferramenta democrática. Escrevemos
um documento jurídico para consciencializar essa prática entre
os atores públicos e produzimos uma publicação para inspirar
aqueles que gostariam de começar. Mais recentemente, criámos
um banco de dados on-line compilando uma série de documentos
para fornecer informações e instrumentos sobre esse assunto.
Esses três recursos estão disponíveis on-line gratuitamente, no
nosso site (https://periferia.be) :

EUROPA

BRUSSELS

a. Publicação “budget réellement participatif en Belgique:
est-ce possible?”
b. Plaidoyer “pourquoi encourager les budgets participatifs?”
c. Base de dados “budgets participatifs”
No outono de 2019, será organizado um ciclo de eventos para
facilitar o desenvolvimento de experiências de orçamento
participativo municipal e regional na Bélgica.
* Não há experiências de orçamento participativo com base
nos cinco requisitos, mas há mais de 30 experiências apoiando
iniciativas locais promovidas por municípios, departamentos
regionais ou instituições públicas de assistência social.
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Jelena Brbora
Traduzido por Rafaela Cardita

CROÁCIA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

ZAGREBE

4 089 400

IDIOMA

MOE DA

CROATA

KUNA
(HRK)

LOCALIZAÇÃO

Para além da regulamentação nacional, que não trata diretamente
do orçamento participativo, mas que permite a sua implementação
no âmbito das leis existentes de gestão financeira para os governos
locais, existe um exemplo de uma legislação conduzida na Cidade de
Crikvenica, mais precisamente para o planeamento participativo
de orçamentos anuais. Esta regulamentação foi necessária para
obrigar a Câmara Municipal de Crikvenica a aceitar as propostas
recolhidas e votadas pelos cidadãos através de fóruns públicos.

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

A introdução de orçamentos participativos nas escolas, como
parte de uma atividade continua no âmbito do currículo da
educação cívica, é um passo em frente para reforçar a ideia de
democracia participativa e a adoção destes mecanismos na
Croácia. A cidade de Dubrovnik foi a primeira a implementar
o projeto, em cooperação com as suas escolares primárias. Em
cada escola, os seus estudantes decidem sobre um determinado
montante de recursos atribuídos pelo Município. Depois de
votarem para os projetos propostos, os estudantes implementam
os projetos juntamente com os funcionários da escola. Embora
em algumas cidades da Croácia não exista idade limite para fazer
propostas para o orçamento, não é frequente a participação
dos jovens, pelo que a prática do OP nas escolares primárias de
Dubrovnik, especificamente destinadas às crianças e jovens, é um
avanço para o desenvolvimento de uma cultura de participação e
para a construção de valores sobre os recursos comuns no país.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

ÍNDIC ES

Devido ao fato de não ter sido possível chegar a todas as
cidades envolvidas no orçamento participativo na Croácia,
não foi recolhida toda a informação relevante e não foram
DEMOC R AC IA
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ZAGREBE

CIDADES CAPITAIS
PAZIN
RIJEKA
CRIKVENICA
TROGIR
DUBROVNIK

EUROPA

OUTRAS INSTITUIÇÕES
RIJEKA 2020 LTD.

identificadas tendências significativas.Contudo, existem
uma tendência geral nas cidades Croatas para um processo
de planeamento orçamental mais aberto, transparente e
abrangente, pelo que a conceção de ferramentas online pela
administração pública, a fim de simplificar as lógicas de
despesas públicas para os cidadãos, aumentou. Embora estes
não devam ser considerados como processos de orçamento
participativo, uma vez que são principalmente educativos
para os cidadãos e informativos para a administração, podem
mostrar a compreensão dos agentes públicos relativamente à
participação e inclusão dos cidadãos e podem contribuir para
o aumento dos processos de OP.
Os OP nas cidades Croatas mostraram que as atividades
propostas pelas populações estão, na sua maioria, sob
jurisdição dos “departamentos de serviços públicos” e
apontam para a manutenção do espaço público e para a
realização de pequenos investimentos.

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

Na página 37 deste documento1 mostra relativamente bem a
situação do OP na cidade de Pazin, que foi considerada uma boa
prática pelo Programa URBACT, juntamente com Cascais e Paris.
Neste pode-se obter também uma explicação dos processos
em Crikvenica e Rijeka. As novas cidades, que desde que este
artigo foi publicado, começaram o processo de OP, foram Trogir
e Dubrovnik. Também no ano passado, Rijeka 2020 ltd. abriu
um convite público para propostas dos cidadãos, no âmbito do
projeto da Capital Europeia da Cultura 2020. As propostas são
votadas e realizadas pelos cidadãos em conjunto com uma equipa
responsável pela Capital Europeia. Foi formado um “Conselho de
Cidadãos”, para o qual também teve um concurso público, para
que todos se pudessem candidatar. Este conselho decide, assim, a
proposta que vai ser realizada no âmbito do Programa da Capital
Europeia da Cultura 2020 na Cidade de Rijeka.
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Ankitha Cheerakathil
Traduzido por Rafaela Cardita

REPÚBLICA CHECA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Não existe legislação sobre Orçamentos Participativos uma vez
que se trata de um processo de consulta.
CAPITAL

POPUL AÇÃO

PRAGA

10 625 690

IDIOMA

MOE DA

CHECO

COROA CHECA (CZK)

O método foi inicialmente proposto para aplicação nas
eleições municipais e parlamentares, onde era necessário
preencher múltiplos lugares. Jane ek (2016) argumenta que
a introdução do voto negativo levará a uma melhor eleição,
impedindo ao mesmo tempo, que os candidatos “populistas” e
“extremistas” ganhem as eleições. Além disso, Jane ek observa
que o voto negativo irá “filtrar atores notoriamente corruptos

ÍNDIC ES

34

O processo de OP na República Checa utiliza um sistema de
voto inovador, designado de Método Jane ek (JM), destinado a
construir um melhor consenso entre as comunidades durante
a tomada de decisões. Este método tem sido utilizado em
pesquisas de opinião e processos de orçamento participativo
ao nível organizacional e municipal. É fácil de entender,
transparente e ideal para o propósito de agregação de votantes.
Com a intenção de reconstruir as tendências individualistas
e multidimensionais da participação política atual, o sistema
de votação utilizado permite aos eleitores utilizar fazer vários
votos, alargando assim as preferências das pessoas para além
das linhas partidárias, encorajando o compromisso e levando a
um melhor consenso entre os eleitores.
A abordagem do Jane ek permite que cada participante utilize
votos positivos e negativos. Com este método, o vencedor é o
candidato com maior número de votos “líquidos”, resultante da
diferença entre os “mais” e os “menos”. O método visa também
aumentar a satisfação dos participantes devido à maior
probabilidade de que pelo menos uma das suas escolhas seja
eventualmente a eleita.

LOCALIZAÇÃO

DEMOC R AC IA

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_
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50

50

EUROPA

PRAGA

e criminosos de um sistema político onde eles muitas vezes
são protegidos, por exemplo, “escondendo-se” numa lista
partidária e beneficiando-se da boa vontade dos eleitores
para com o seu partido e outros candidatos” 1 .

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

1. Têm crescido as práticas digitais, incluindo o uso de uma
plataforma online especificamente dedicada ao Orçamento
Participativo.
2. O Orçamento Participativo Escolar tem sido implementado

em 40 escolas municipais na República Checa, onde os
estudantes são incentivados a idealizar e a votar nos projetos
para melhorar a sua escola utilizando o orçamento escolar.
3. O uso de um novo sistema de voto chamado Método Jane ek
(JM), criado para melhorar o consenso nas tomadas de decisão é
uma caraterística vital dos processos de Orçamento Participativo
da República Checa.

Refere-se a Jane ek, K. (29 de agosto, 2016). Democracy 2.1,
1-12, 5, disponível online em https://uploads-ssl.webflow.
com/5a61da42ae3f8f00019b46bd/5a893542d9716c0001a4a80d_d21.pdf.
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Tyge Mortensen & Morten Ronnenberg
Traduzido por Sara Luz

DINAMARCA
COMUNIDADE

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

Inovações sociais que emergiram com a intenção de reinventar a
democracia local:
CAPITAL

POPUL AÇÃO

COPENHAGA

5 797 450

IDIOMA

MOE DA

DINAMARQUÊS

COROA
DINAMARQUESA
(DKK)

Inovação: Reuniões locais como uma reinvenção da Democracia
Grega participativa
OP como um exercício de planeamento interno para a priorização
pública no município de Faaborg-Midtfyn a partir de 2016 e término
em 2019. Descontinuado. Processo orientado e 100% facilitado
pelos cidadãos. Todos os anos avaliado a nível local e geradas e
desenvolvidas ideias criativas numa abordagem melhorada. O foco
foi nos métodos desenvolvidos para facilitar reuniões maiores e
tomada de decisões comuns não por voto, mas por consentimento.
A narrativa foi o método da demogracia Grega, reuniões a cada duas
semanas, funções, rondas e regras.
Inovação: Impulsionar a autogestão da comunidade local
Munípio de Haderslev a partir de 2017 até ao momento. Dividido o
OP em pequenas partes e oferecido a cada comunidade local dentro
do município. Para obter o financiamento do OP, as comunidades
locais tiveram que desenvolver e apresentar um desenho de
processo que envolvesse os cidadãos desde as ideias às decisões.
Essa iniciativa de OP impulsionou as competências de autogestão
da comunidade local.

LOCALIZAÇÃO

Inovação: Grupo-alvo dos processos de OP
Os municípios de Kolding introduziram o método do OP dirigido
aos cidadãos reformados para aumentar a coerência entre o
segmento de idades acima dos 60 anos e o OP enquanto ferramenta
para integrar jovens imigrantes estrangeiros jovens e estudantes
dinamarqueses (Concelho de Kolding).Desenvolveu-se um
projeto especial onde se estruturou um processo facilitado de
brainstorming, período de desenvolvimento do projeto e processo
de tomada de decisão.

ÍNDIC ES

Inovação: Cronograma do OP para o ano inteiro
O município de Hedensted desenvolveu um plano para todo
o ano “A year-wheele” , estruturando o que deveria ser feito
DEMOC R AC IA
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PRINC IPAIS TE NDÊ NC IAS
_

1. A Dinamarca é muito digital. Cada cidadão tem uma caixa
eletrónica pessoal e oficial (inbox/caixa de entrada), uma
plataforma digital onde as instituições oficiais (estado e
municípios) comunicam com os cidadãos. Muitos processos
de tomada de decisão dos OP utilizam esta oportunidade para
criar procedimentos de tomada de decisão por votação digital.
Mas, os maiores sucessos (embora pequenos em números)
foram as reuniões presenciais abertas mediadas por um
profissional, sem recurso ao voto, mas antes com rondas
sociocráticas e consentidas.
2. A Dinamarca é um país com confiança muito elevada no
sistema político e nos políticos. Essa tem, no entanto, vindo a
decair, embora ainda se mantenha elevada. Isso significa que
não estamos a fazer o OP porque não confiamos no sistema
e queremos que as pessoas experienciem algum género de
autogovernarão. O OP não tem o mesmo significado que tem
na Inglaterra ou no Brasil. Talvez seja essa a razão pela qual
o OP esteja a ser utilizado novamente. Depois de vários anos
de centralização municípios maiores, menos regiões, mais

poder para o parlamento e União Europeia vemos que as
comunidades locais mais pequenas estão a começar a despertar.
A um nível muito local, as nossas comunidades mais pequenas
estão a começar a reorganizar-se para voltarem a ter algum tipo
de poder, algo que perderam em nome da centralização. Talvez
o OP nesse contexto fortalecimento da comunidade local vai
encontrar uma abordagem participativa nova e mais forte nos
próximos anos. Eu penso que sim. Contudo, no momento, o OP
não é uma questão política atual na Dinamarca.
3. O OP na Dinamarca é bastante simples e segue o modelo
‘community-pot’ (do Reino Unido) com uma alocação típica
de 75.000-150.000 DKK (10.000-20.000 EUR) por ciclo. Os
processos típicos são eventos locais, material e atividades para
a comunidade. Isto demonstra o seu lado menos positivo para
realmente mobilizar as comunidades dinamarquesas.

OUTR AS INFORMAÇÕES
_

EUROPA

mensalmente. Teve início em 2013 e mantém-se em curso.
O OP é usado para desenvolver pequenas comunidades rurais
e é promovido a cada três anos. Isto significa que eles alternam
o OP entre 27 comunidades locais no munípio; 9 todos os anos.
Inovação: OP temático
O município de Århus tem utilizado temas para cada OP
desde 2015. Em 2015, o tema foi “combater a solidão”, em 2016
“vizinhança com refugiados”, em 2017 “criar associações”, em
2018 “união” e em 2019 “inclusão social”. OP como ação climática
e prevenção, permitindo às pessoas que digam a sua opinião
sobre como deve ser transformado um relvado num parque
para aproveitar o excesso de água proveniente da chuva e, em
simultâneo, para o tempo de lazer das pessoas (Conselho Gladsaxe).

Não há motivação nacional para a implementação de
experiências de OP na Dinamarca. Todos os OP são levados a
cabo por consultores e, por conseguinte, por um processo de
empoderamento dos cidadãos impulsionado, surpreendentemente,
pelas câmaras municipais. Nalguns casos, as associações de
cidadãos têm solicitado/sugerido um processo. Em segundo lugar, a
quantia de dinheiro reservada (demasiado pequena) não consegue
competir com outras iniciativas e oportunidades ao dispor da
sociedade civil dinamarquesa, que também dispõem de algumas
opções de financiamento. Isto significa que muitos consideram
que o OP é um processo demasiado complicado para “obter apenas
alguns bancos e uma pista de desporto”. Em terceiro lugar, a
democracia local é muitas vezes concebida como algo que funciona
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DINAMARCA
COMUNIDADE

CAPITAL

POPUL AÇÃO

COPENHAGA

5 797 450

IDIOMA

MOE DA

DINAMARQUÊS

COROA
DINAMARQUESA
(DKK)

LOCALIZAÇÃO

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

5

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

11

DEMOCR ACI A PLENA

MUITO ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

1/180

2/156

muito bem,
especialmente
entre os
grupos-alvo
que seriam
as mesmas
pessoas
envolvidas no
processo de OP.
Recorrer ao OP
nem sempre
é considerado
atrativo, o que
significa que
a mobilização
das pessoas é
possivelmente
o maior desafio
na Dinamarca.
Além disso,
existe pouco
incentivo
para novas
experiências
democráticas.
Isso poderá
mudar no
futuro, mas
provavelmente
de outra
maneira e
com um novo
título. O OP foi
traduzido para
dinamarquês
com uma
palavra
semelhante a
“orçamento
do cidadão”
(borgerbudget),
não tendo
sido utilizada
a palavra
“participativo”.
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Simone Júlio1
Traduzido por Rafaela Cardita

ESTÓNIA
COMUNIDADE

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

TALIN

1 320 880

Na Estónia, as ferramentas de Governação eletrónicas
são pré-existentes ao OP e facilitaram a divulgação do
processo em todo o país. Essas permitem reuniões e sessões
online, submissão de propostas, tomadas de decisões com
autenticação digital, votação eletrónica via Cartão de Cidadão,
entre outras funcionalidades.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_
IDIOMA

MOE DA

ESTONIANO

EURO

O iniciador do OP, neste caso o município de Tartu, é percebido
como inovador, pelo que outras autoridades locais tendem a
segui-lo, combinando aprendizagem e adaptação do processo,
procurando envolver os cidadãos e recolher informações sobre
as suas necessidades e preferências.

LOCALIZAÇÃO

ÍNDIC ES

Baseado no artigo escrito por Kristina Reinsalu e Jelizaveta KrenjovaCepilova

1

DEMOC R AC IA
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18/180

55/156
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Marianne Pekola-Sjöblom & Päivi Kurikka 1
Traduzido por Sara Luz

FILÂNDIA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Não regulamentado, embora reconhecido como um exemplo de
oportunidades para participar ou exercer influência no Governo
Local Finlandês (ato 415/2015, seção 22).
CAPITAL

POPUL AÇÃO

HELSÍNQUIA

5 518 050

IDIOMA

MOE DA

FINL ANDÊS

EURO

LOCALIZAÇÃO

8

Não é possível referir qualquer “inovação principal” no processo
de Orçamento Participativo (OP), mas queremos salientar alguns
exemplos da nossa capital Helsínquia.A Biblioteca Central de
Helsínquia Oodi abriu portas ao público a 05.12.2018. A Oodi foi
projetada ouvindo e envolvendo os seus utilizadores no sentido
de ir ao encontro das expetativas e necessidades dos residentes
da melhor maneira possível. Em 2012, centenas de sonhos dos
residentes para a biblioteca foram recolhidos, e com a ajuda
do OP os residentes foram capazes de alocar fundos para o
desenvolvimento dos projetos da Biblioteca Central. Ao longo dos
anos, vários painéis de cidadãos partilharam a sua contribuição
enquanto utilizadores do processo de desenho da Oodi. Os
futuros utilizadores têm tido uma palavra a dizer, por exemplo,
na escolha dos assentos da Oodi e na coleção de revistas e jornais.
O nome da biblioteca foi, igualmente, selecionado por concurso.
A Oodi é verdadeiramente uma casa de todos os residentes da
cidade . Outro exemplo da cidade de Helsínquia atualmente em
curso: o novo plano de participação de Helsínquica (16.11.2017) .
O Conselho da cidade de Helsínquia aprovou a 13 de novembro de
2017 a implementação de um plano de participação para 2018-2021
baseado nos princípios para a partipação e interação. As políticas
de participação da cidade definem o modelo de participação, OP,
júri de residentes e utilizadores e participação on-line. O plano
de participação foi preparado em colaboração com residentes
e várias comunidades. Além da participação dos residentes,
o plano de participação da cidade de Helsínquia inclui uma
participação ampla de associações, comunidade empresarial e
outros stakeholders, bem como a interação com eles nas várias

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

15

DEMOCR ACI A PLENA

ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

3/180

1/156

20 - 25

20 - 25

EUROPA

HELSÍNQUIA

fases de planeamento e tomada de decisão. Os componentes
da participação e interação incluirão a participação local e os
guias municipais, que poderão ajudar os residentes a promover
iniciativas e desenvolver propostas enquanto responsáveis
pelas atividades de participação. O papel dos guias corporativos
consiste em promover atividades empresariais nas suas áreas.
Um orçamento alocado para o OP deve ser usado a nível local
ou para projetos para toda a cidade. Os projetos propostos para
o OP podem ser realizados e votados por todos os residentes
de Helsínquia com 12 anos (que completam 12 anos no ano da
elaboração ou votação da proposta) ou mais.
O plano de participação inclui igualmente um plano para
o desenvolvimento de atividades voluntárias na cidade. A
cidade procura também promover a participação através da
abertura de espaços públicos de propriedade da cidade para

as atividades dos residentes e comunidades, de forma mais
ampla do que antes.

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

O orçamento participativo está a tornar-se num método cada
vez mais utilizado nos municípios finlandeses. Não temos
informação precisa dos municípios, nem informação de
acompanhamento a nível regional ou nacional.

1

Association of Finnish Local and Regional Authorities
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Sahsil Enríquez 1
Traduzido por Sheila Holz

FRANÇA
COMUNIDADE

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

PARIS

66 987 240

IDIOMA

MOE DA

FRANCÊS

EURO

LOCALIZAÇÃO

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

29

Paris teve uma primeira experiência entre 2005 e 2009 em um
distrito, mas a ligação entre esta experiência e a que se iniciou em
2014, abrangendo toda cidade, não está claramente documentada.
Agora, a fase de coleta de propostas é muito mais ampla do que há
uma década, que estava dedicada apenas à infraestrutura local
de pavimentação (“voirie”). No caso de haver alguma ligação com
experiências anteriores, esta seria a única exceção.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Röcke (2014) explica que os OP franceses não são resultado de
iniciativas bottom-up e são muito semelhantes aos “conselhos
de bairro”. Esses conselhos eram obrigatórios para cidades acima
de 80.000 habitantes, criados por funcionários das Câmaras
Municipais (quadros ou políticos) e eram apenas instrumentos
consultivos, deixando espaço para “escuta seletiva”. Por outro
lado, Sintomer et al. (2016) descrevem outras características
permanentes destes processos, como envolverem principalmente
os moradores do bairro, permitindo assim o financiamento
de projetos para o micro-local e a limitada independência da
sociedade civil também foi condicionada por uma baixa qualidade
deliberativa. No nível local, Röcke (2014) descreveu que “os políticos
locais (cuja posição de poder é a de ‘reis locais’) dominam as
reuniões, na medida em que presidem as discussões e resumem
os resultados”. Contudo, diferentes características mostram
que as atuais experiências na França estão menos relacionadas
à democracia de proximidade. A maioria das práticas têm
regulamentos públicos on-line, o que significa uma maior clareza
processual. Enquanto a primeira vaga de OPs permitia apenas
propostas em nível distrital, há agora uma mudança clara, porque
76% dos casos permitem votar para toda a cidade, enquanto apenas
24% permitem apenas propostas para os distritos. Atualmente, são
disponibilizadas cada vez mais ferramentas digitais para uso das
Câmaras Municipais, principalmente para a segunda fase (coleta de

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

24

DEMOCR ACI A IMPERFEITA

MUITO ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

21/180

24/156

100-108

0

PARIS

a. Democracia de proximidade em laranja (ou seja, Bar le Duc);
b. Processo ao nível da cidade com reunião presencial em
roxo (ou seja, Grande-Synthe);
c. Processos mistos (com TI) em amarelo (por ex: Avignon);
d. Processos deliberativos online com maior nível de
transparência em verde (por exemplo, Montreuil ou Paris)

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

As principais ondas de difusão do Orçamento Participativo na
França, são:
a. A primeira onda surgiu após o Fórum Social Mundial em
Porto Alegre, onde redes pessoais estavam ligadas ao
Partido Comunista Francês e a uma pequena ONG chamada

“Démocratiser Radicalement la Démocratie.” (“Democratizar
Radicalmente a Democracia”, em tradução livre). Essas redes
francesas foram essenciais para traduzir documentos e treinar
pessoas com base nos princípios observados em Porto Alegre.
b. A literatura não é clara sobre quanto dinheiro foi investido no
OP durante a primeira onda. Ao nível da cidade, seus impactos
políticos foram muito limitados: a equipa de Sintomer listou
apenas uma dezena de casos. Eles destacaram diferentes
similaridades entre estas experiências e parecem partilhar
a mesmo estrutura que chamam de “democracia de
proximidade”.
c. A segunda onda, depois de 2005, pretendia difundir a
democracia participativa para as escolas secundárias, na
região de Poitou-Charent (Mazeaud, 2011, 2012). Essa onda
nas escolas secundárias também desapareceu depois das
eleições regionais de 2015, devido às mudanças políticas.

EUROPA

propostas) e para a fase de votação. A maioria dos delas permite o
envio on-line (63,93%), seja através de uma plataforma específica
ou um formulário simples para enviar por e-mail. O voto digital
ocorre em 44% dos casos e a fraude não é controlada. Apenas
6 casos podem solicitar a verificação de identidade para evitar
votos múltiplos. Mesmo que a tendência atual seja a existência de
plataformas on-line, o OP está longe de estar vinculado a alguma
estratégia aberta do governo: menos de 10% estão implementando
o OP e informações abertas para finanças. De fato, apenas cinco
cidades publicaram seu orçamento usando o padrão de dados
abertos, enquanto 37% das autoridades locais estão fornecendo
pelo menos alguns dados financeiros básicos. Os OP franceses
não se destinam a aumentar a conscientização sobre as restrições
financeiras ou tornar os orçamentos mais transparentes. Com o
software de análise de redes sociais, a deteção de comunidades
com base em nós e arestas ajuda a identificar quatro famílias,
com base em regras procedimentais:

Por outro lado, a terceira onda de experiências Orçamentos
Participativos mostra uma verdadeira formalização de regulações.
Nos regulamentos têm critérios objetivos que definem o escopo
das propostas que os cidadãos podem propor, a fim de tornar a
proposta adequada para ser formalmente submetida à votação.
Encontrei 22 tipos de critérios, e os 10 mais comuns são:
População

Nº de Cidades

Nº de OP

+100 000

42

24

% de Cidades c/ OP
57,14%

40 00 - 100 000

142

15

10,56%

- 40 000

35742

63

0,18%

1
Dados obtidos a partir de: Pradeau, G. (2018). A third wave of Participatory
Budgeting in France. In Hope for Democracy: 30 Years of Participatory Budgeting.
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Stefanie Hanke & Svetlana Alenitskaya
Traduzido por Sara Luz

ALEMANHA
COMUNIDADE

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

Na realidade não existem inovações, mas há uma nova
tendência para os orçamentos “reservados”, especialmente
projetados para uma área política
L ARGE C(e.g.,
ITIESjovens) numa
comunidade e suas necessidades. Está disponível para
concurso público; a melhor proposta de projeto será selecionada
publicamente e de acordo com um processo transparente.

1

CAPITAL

POPUL AÇÃO

BERLIM

82 927 920

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_
IDIOMA

MOE DA

ALEMÃO

EURO

O número de Orçamentos Participativos na Alemanha
aumentou nos últimos anos devido à emergência de
orçamentos para os cidadãos. O orçamento do cidadão oferece
uma quantia de dinheiro estabelecida para o melhor projeto. O
melhor projeto é escolhido segundo um processo participativo.
PROCESSOS DE OP PROMOVIDOS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES
_

LOCALIZAÇÃO

Existem muito poucos exemplos onde Organizações locais
ou Não Governamentais promovam ou iniciem o Orçamento
Participativo (OP), um exemplo é a cidade de Solingen.
NÚMERO DE INICIATIVAS DE OP DESENVOLVIDAS POR CIDADES
CAPITAIS
_

Nenhum. Berlim não é considerada como uma cidade a
implementar o OP, na medida em que apenas alguns dos seus
distritos estão implicados na adoção deste processo, como
acontece com Bezirke.
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DEMOC R AC IA

13
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5
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TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

11/180

17/156

102

102

BERLIM
GRANDES CIDADES

EUROPA

COLÓNIA (BERLIM)
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Guðbjörg Lára Másdóttir
Traduzido por Sara Luz

ISLÂNDIA
COMUNIDADE

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

A principal inovação nos projetos de Orçamento Participativo
(OP) na Islândia é, em geral, mais inclusão e mais discussão.
Temos tentando avançar CAPITAL
para umaCpropriedade
mútua ao invés
ITIES
de “apenas” informar os cidadãos sobre o projeto e como ele tem
corrido. Estamos a tomar medidas para incluir mais os cidadãos
no desenvolvimento dos projetos e avaliação de ideias que são
submetidas a calls. Isso será provavelmente implementado
em 2020, através de um novo recurso na internet e reuniões de
avaliação em estado offline.

1

CAPITAL

POPUL AÇÃO

REIQUIAVIQUE

353 570

IDIOMA

MOE DA

ISL ANDÊS

COROA ISLANDESA
(ISK)

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

As principais tendências durante a implementação das
experiências de OP durante este ano referem-se ao nosso foco
na participação dos jovens. Reiquejavique fez isso sobretudo
através da contratação de influenciadores durante os períodos
das calls e apresentou o número de participações, tendo a taxa
de participação da faixa etária compreendida entre os 25 e
os 35 anos aumentado 41,7% em relação ao ano anterior. Esse
foi o primeiro projeto na história de Reiquejavique em que
foram utilizados influenciadores como parte da campanha
publicitária e que será realizado novamente na fase de votação
a ocorrer de 30 de outubro até 14 de novembro. Uma outra
tendência diz respeito ao significativo aumento na distribuição
orgânica dos media social durante a abertura de calls. Não
sabemos exatamente o que aconteceu, mas provavelmente
o fortalecimento das plataformas offline e a melhoria das
discussões com criadores e profissionais poderão ter tido algum
impacto, embora não possamos medir.

LOCALIZAÇÃO
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DEMOC R AC IA

2
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6
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GOVE RNOS LOCAIS

14/180

4/156

6

6

EUROPA

REIQUIAVIQUE

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

0

0

0

1
165

DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Stefano Stortone
Traduzido por Sara Luz

ITÁLIA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

ROMA

60 431 280

IDIOMA

MOE DA

ITALIANO

EURO

LOCALIZAÇÃO

Existem várias leis regionais focadas na promoção de processos
participativos a nível local. Temos apenas uma Lei Regional,
nomeadamente na Sicília, direcionada para a participação
no orçamento: subordina apenas à transferência de dinheiro
(uma pequena quantia) da Região para o Município, para a
implementação de um processo participativo. Não específica a
metodologia a adotar, o que pode, portanto, ser (e é) extremamente
vaga no seu enquadramento.

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

Existe uma inovação muito importante que consiste na introdução
do crowdfunding na narrativa do OP: uma cidade pequena
(Vigolzone) pediu aos cidadãos uma pequena percentagem de
cofinanciamento para premiar um projeto. É também de assinalar o
processo de OP em curso numa prisão, que tem como objetivo obter
o montante total do orçamento de baixo para cima, através de um
processo de crowdfunding e patrocínios diversos. Esta iniciativa
está a ser levada a cabo de forma gratuita por uma ONG, com vista a
construir um processo de participação cívica. A segunda inovação é
sobre a introdução de um OP nas escolas secundárias. Os estudantes
são responsáveis por tomar decisões face a um pequeno orçamento
fornecido pela administração escolar.
PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Não existem na verdade tendências detetadas: são poucos os
municípios a adotar o OP Jovem; alguns governos locais estão agora
a introduzir ferramentas de votação on-line, através de plataformas
internas ou externas. Existe um colapso geral do processo de OP (e
interesse na participação), devido à chamada onda “populista” que
ocorre a nível nacional, que está a trazer muitos partidos políticos de
direita para o governo da cidade. O facto do OP nunca se ter tornado
uma iniciativa com vista a promover a justiça social, permanecendo.

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

33

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

28

DEMOCR ACI A IMPERFEITA

MUITO ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

53/180

36/156

63

56

OUTRAS INSTITUIÇÕES
AIRBNB & PALERMO
5 ESCOLAS DE ENSINO
SECUNDÁRIO
1 NGO

GRANDES CIDADES
ROMA
MILÃO

CIDADES CAPITAIS
ROMA
MILÃO
BOLONHA
ANCONA
MONZA

EUROPA

ROMA

como uma ferramenta nas mãos de pessoas socialmente mais
favorecidas, tornou-o cada vez menos atraente para as forças
políticas em crescimento.

PROCESSOS DE OP PROMOVIDOS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES
_

1 Orçamento Participativo foi promovido pela Airbnb em conjunto
com (e para os cidadãos do) o Município de Palermo. 5 OP foram
promovidos e realizados em escolas do ensino secundário. 1 OP foi
promovido por uma Organização Não Governamental (ONG) numa
prisão (em regime de crowdfunding). Total:7
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Simone Júlio 1
Traduzido por Rafaela Cardita

LITUÂNIA
COMUNIDADE

PROCESSOS DE OP PROMOVIDOS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES
_

3 Processos de Orçamento Participativo têm sido desenvolvidos
nas Escolas.
CAPITAL

POPUL AÇÃO

VILNIUS

2 789 530

IDIOMA

MOE DA

LITUANO

EURO

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

O modelo de OP foi testado, pela primeira vez, nas escolas em
2013. A cidade de Alytus começou o processo de OP em 2018
e duas outras escolas em 2019. Na maioria dos países em que
há informação disponível, o OP é normalmente introduzido e
implementado pelas autoridades locais. Esta particularidade
representa uma forma de inovação na Lituânia, considerando as
principais linhas de tendências.

LOCALIZAÇÃO

ÍNDIC ES
Informação recolhida a partir de:
https://www.innovationinpolitics.eu/showroom/en/project/118;
https://www.transparency.lt/en/;
http://www.alytus.lt/alytiskiu-iniciatyvos .
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Renata Gradinaru
Traduzido por Rafaela Cardita

MOLDÁVIA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

CHISINAU

3 545 880

Balti e Chisinau dispõem de regulamentos locais relativos ao
processo de orçamento participativo adotado pelas respetivas
Câmaras Municipais. Infelizmente, não existe uma lei estatal que
possa ajudar a uma maior disseminação destes mecanismos de
participação no país.

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_
IDIOMA

MOE DA

ROMENO

LEU
(MDL)

(OU MOLDAVO)

LOCALIZAÇÃO

Tendo em apreço a implementação do processo de orçamento
participativo no país, não se registam inovações no ano em curso.
Essas são sobretudo mais evidentes na execução de projetos e nos
impactos que geram na comunidade. A este nível destaca-se uma
iniciativa promovida por um grupo de pais, em colaboração com a
administração escolar, que avançou com a criação de uma sala de
saúde, que deverá promover formas mais saudáveis de vida fora
das atividades escolares (desporto, dança, aeróbica, atividades
gerais de desenvolvimento físico) entre crianças de grupos subrepresentados nesta instituição (com necessidades educativas
especiais, órfãs, filhos de famílias socialmente vulneráveis).

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Este ano triplicou o número de pessoas que participou na fase de
votação dos projetos. Foram registados 7519 eleitores, comparado
com 2542 de 2018. Em Balti só existe a votação offline. É muito
difícil mobilizar as pessoas a irem às urnas. Decidiu-se, por isso,
aumentar a mobilização da comunidade em diferentes fases do
processo de orçamento participativo, bem como a colaboração
entre as Autoridades Públicas Locais e os cidadãos.
ÍNDIC ES
OUTRAS INFORMAÇÕES
_

Balti foi a primeira cidade na Moldávia que começou a
DEMOC R AC IA
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2
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REGIME HÍBRIDO

ALTO

EUROPA

CHISINAU

implementar o orçamento participativo em 2016. Com a
ajuda de peritos Polacos, elaborou-se a regulamentação local
relativa ao mecanismo de implementação do processo de OP.
Um ano depois, em 2017, foi atribuído à Câmara Municipal
de Balti um Diploma de 2 grau para a implementação da
prática “Orçamento Cívico mecanismo de envolvimento
dos cidadãos no processo de tomada de decisão a nível local”,
da seção: “Desenvolvimento local através do envolvimento
da comunidade”, tendo sido atribuído o prémio do Programa
de Boas Práticas 2015-2016 pelo IDIS “Viitorul”, com o apoio

financeiro da Comissão Europeia. (http://balti.md/primaria-municipiului-balti-intopul-celor-mai-bune-autoritati-publice-locale-din-republica-moldova-la-capitolul-dezvoltare-locala-prinimplicare-comunitara/)

O envolvimento das pessoas nas tomadas de decisão é muito
exigente e difícil porque as autoridades ainda não estão abertas
a tal colaboração. O instrumento do orçamento participativo
contribui para melhorar essa dinâmica, pois assegura e facilita
o envolvimento das pessoas, tal como o amplia do nível de
ativismo cívico entre os cidadãos.
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Dorota Bednarska-Olejniczak & Jaroslaw Olejniczak
Traduzido por Alexandre Fonseca

POLÓNIA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

1. Desde 2009, existe uma lei nacional sobre o Fundo Solecki
(para áreas rurais). A lei foi alterada em 2014;
CAPITAL

POPUL AÇÃO

VARSÓVIA

37 978 550

IDIOMA

MOE DA

POL ACO

ZLOTY POL ACO

2. Até 2018, o Orçamento Participativo nas cidades e nos
governos regionais era realizado de forma consultiva segundo
a lei local (não obrigatória), geralmente como lei do governo local;
3. O Orçamento Participativo é obrigatório nas grandes cidades
(66), desde o final de 2018, e para todos os governos locais e
regionais, o OP deve ter a forma de uma lei local (que é baseada
nas novas regras da lei nacional).

(PLN)

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

Existe uma regulamentação na lei nacional sobre o Orçamento
Participativo que unifica a forma da lei local do OP (até 2018 havia
apenas a regulamentação a nível nacional, de acordo com o Fundo
Solecki). O OP será igualmente obrigatório nas grandes cidades em
2019, por causa da regulamentação mencionada anteriormente.

LOCALIZAÇÃO

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

1. É possível notar que o número de governos locais associados ao
Fundo Solecki aumentou de 2014 a 2017, parando posteriormente
(ligeira redução de 1479 em 2017 a 1467 em 2018);
2. Verifica-se um pequeno crescimento nas experiências de
OP nas cidades, mas em 2018 algumas das que tinham tido
experiências com o OP nos anos anteriores, não os continuaram;
ÍNDIC ES

3. Algumas grandes cidades introduziram pontos de voto
móveis e de voto eletrónico (casos onde tal não tinha sido
possível anteriormente);
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4. Alguns governos locais estão à procura de uma melhor
distribuição dos fundos do OP entre distritos, áreas
residenciais e estados (por exemplo, evitando o problema da
densidade populacional no voto).
5. Nas grandes cidades, o número de participantes e de
propostas do OP está a diminuir.

2175 que tinham acesso ao Fundo Solecki;
3. Em 2018 existiam cerca de 360 cidades com o OP (de acordo
com as estatísticas de processo de voto e não gastos e leis
locais). Comparando dados de diferentes fontes (estatísticas de
ONG, páginas da Internet de governos locais e redes sociais) e
regulamentos de leis locais, este número parece ser o mais correto;
4. Existem pelo menos 15 OP acima do nível local (em 10 powiats
( unidades de segundo nível do governo e administração locais da Polónia )
e 5 regiões).

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

1. Cerca de 70% dos governos locais na Polónia introduziram
algum tipo de OP. Uma estimativa exata é difícil de calcular,
dado que é possível introduzir o OP e o Fundo Solecki num
único governo local (tipo urbano-rural cerca de 50 unidades);
2. Em 2018, existiam 1462 (494 urbanos rurais e 968 rurais) de

5. É difícil estimar os OP introduzidos por outras instituições
por exemplo algumas universidades e escolas introduziram o
OP para estudantes e alunos. O principal problema é a falta de
estatísticas oficiais e detalhadas por parte do governo sobre as
diferentes formas de OP.
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Simone Júlio, Vânia Martins & Nelson Dias
Traduzido por Sara Luz

PORTUGAL
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

LISBOA

10 281 760

IDIOMA

MOE DA

PORTUGUÊS

EURO

LOCALIZAÇÃO

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

A principal inovação nos processos de OP em Portugal relacionase com o facto dos três níveis de governo estarem implicados
na adoção voluntária destes processos, nomeadamente o
Governo da República, os dois Governos Regionais e um número
considerável de governos locais.
Os processos de OP começaram em 2002 a nível local, tendo
sido implementados pelos municípios e freguesias. Nos anos
seguintes houve um aumento considerável no número de OP
locais e, em 2017, passaram a ser implementados também a
nível nacional, liderados pelo Governo Português. São três as
iniciativas que esse decidiu promover, nomeadamente o OPP, o
OP Jovem e o OPE. Estes implicaram um esforço considerável de
dinamização de estruturas da Administração Central, Regional
e Local, bem como de organizações sociais implicados em
diferentes momentos dos processos.
Importa igualmente destacar que os Governos Regionais dos
Açores e da Madeira também decidiram implementar os seus
próprios processos de OP, nomeadamente em 2018 e 2019.

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

27

A nível nacional existe uma legislação vinculativa relativa
à adoção do Orçamento Participativo das Escolas (OPE) por
parte dos estabelecimentos de ensino abrangidos. Existem
duas resoluções aprovadas pelo Conselho de Ministros para
o Orçamento Participativo Portugal (OPP) e Orçamento
Participativo Jovem (OP Jovem). Relativamente às regiões
autónomas, existem duas resoluções para os processos de OP
aprovadas pelos Governos Regionais da Madeira e dos Açores.
A nível local, os municípios e as freguesias utilizam
regulamentos municipais (57) ou normas de participação (42).
As primeiras implicam a aprovação por parte das Assembleias
Municipais, enquanto as segundas dependem exclusivamente de
deliberações dos executivos eleitos.
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PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Existem duas principais tendências relativas aos OP em Portugal:
1. Predominância de abordagens multicanais. Existe uma
tendência crescente, nos OP ativos, para a introdução da
digitalização nas fases de apresentação de propostas e votação.
Isto demonstra que os promotores destes processos valorizam
a adoção de abordagens tecnológicas como complemento às
presenciais, com vista a tornar o processo mais transparente e
adaptado aos diferentes perfis de participantes;

2. O crescimento dos OP jovens. Implementados pelos
municípios e por freguesias estas iniciativas têm aumentado no
país, especialmente desde 2016. Além disso, o Governo Nacional
e os Governos Regionais consideraram importante envolver os
jovens nestes processos codecisórios, nomeadamente: a nível
nacional, com a implementação do OP Jovem e do OPE; a nível
regional, ao considerarem áreas temáticas relacionadas com a
participação dos cidadãos com mais de 14 anos de idade.
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Bogdan Barbu
Traduzido por Carlos Ferreira

ROMÉNIA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

BUCARESTE

19 473 940

O Orçamento Participativo na Roménia é aprovado com recurso
a decisões do conselho local, podendo ser solicitado por qualquer
cidadão. Ele deve ser aprovado pelo concelho local entre o dia
em que o orçamento nacional for autorizado pelo parlamento e o
dia em que o orçamento local for igualmente validado. Não deve
ser superior a 15 dias.

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_
IDIOMA

MOE DA

LEU ROMENO

ROMENO

(RON)

LOCALIZAÇÃO

Na Roménia, todos os projetos que carecem de dinheiro público
devem ser aprovados no início desse ano. Existe a regra de 3x15 dias
para isto. Nos primeiros 15 dias desde que o orçamento nacional
é aprovado no parlamento, os concelhos locais precisam decidir
como gastarão o dinheiro por domínio. Nos 15 dias seguintes,
os cidadãos e o concelho poderão apresentar propostas a apoiar
naquele ano. Nos últimos 15 dias, a lista final dos projetos será
decidida e aprovada. O Orçamento Participativo (o processo,
e não os projetos a executar) deve ser proposto na segunda
fase (nos segundos 15 dias), a fim de concluir toda a burocracia
nesse período. Todo o projeto está disponível (https://drive.google.com/
open?id=1A9ykN2eTd65wCi58X9FTThTiLceoQVCc)
e qualquer cidadão romeno pode
usá-lo, atualizá-lo de acordo com as informações da sua cidade e
propor a aprovação.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

O orçamento participativo na Roménia está no início e existe uma
“lei não escrita” que indica que os projetos de OP devem estar num
dos seguintes domínios: parques e parques infantis, segurança,
design urbano, cidade inteligente, cultura, ação social e juventude.
Não existe uma avaliação que permita compreender o domínio
mais prioritário para as pessoas, embora, ao rever os projetos
implementados no âmbito do OP se perceba que o tema de cidade

ÍNDIC ES
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inteligente tem o maior número de investimentos realizados.

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

O orçamento participativo na Roménia está na sua fase
inicial, sem legislação específica que regule estas iniciativas.
Cada concelho local pode decidir sobre a sua implementação
e respetiva metodologia. Existem mais de 100 solicitações
feitas ao Concelho para implementar processos de
Orçamento Participativo, embora a maioria seja rejeitada.
Há também um mapa que mostra as iniciativas do

EUROPA

BUCARESTE

Orçamento Participativo no país: https://www.mapcustomizer.com/
map/romania-bugetare-participativa .
Os que estão a verde já estão
implementados, os que estão a azul claro são aprovados, mas
começarão no próximo ano fiscal, devido aos regulamentos do
orçamento público romeno.

* Bucareste, com 2 milhões, mas está dividido em 6 administrações
distintas e 3 delas implementaram orçamento participativo.
** 1 capital. 3 experiências nos distritos dos setores 1, 3 e 4 de
Bucareste.

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

0

2

1*

1**
177

DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Fiona Garven
Traduzido por Joana Maricato

ESCÓCIA
COMUNIDADE

NÚMERO TOTAL DE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

EDIMBURGO

5 425 000

IDIOMA

MOE DA

LIBRA
ESTERLINA

INGLÊS

34 processos, 57,721 eleitores, 1069 projetos financiados, 3.5M
financiamento, 17 processos liderados pelo governo local e 17
por organizações comunitárias dados do Governo Escocês
sobre projetos de Orçamento Participativo financiados através
de “Community Choices” (bolsa governamental) no período
2017-2018. Outros processos podem ser consultados aqui: https://
pbscotland.scot/map
. Processos adicionados ao Mapa de Orçamento
Participativo da Escócia em 17/18: 63.

EXPERIÊNCIAS DE OP PROMOVIDAS PELOS GOVERNOS LOCAIS
_
(GBP)

LOCALIZAÇÃO

Os governos locais são responsáveis por um total de 17/18 OP na
Escócia. Cidade de Aberdeen: 5; Aberdeenshire: 1; Angus: 1; Argyll
& Bute: 1 ;East Ayrshire: 21; East Renfrewshire: 1; Edinburgh
City: 12; Glasgow City: 5; Highland: 6; Midlothian: 1; Moray: 1;
Perth and Kinross: 5; Scottish Borders: 1; South Ayrshire: 1; West
Dunbartonshire: 1; Total 63.
Alguns dos 17 processos de governo local financiados pelo
Governo Escocês (lista acima) podem ter sido cofinanciados
por governos locais e podem estar incluídos nesta lista. Não
existe forma de separar os dados. Alguns governos locais terão
suportado processos de OP mas não os adicionaram ao mapa
Escocês de OP. Não existe uma plataforma para aceder a este
tipo de informação.

PROCESSOS DE OP PROMOVIDOS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES
_

17 processos liderados por organizações comunitárias ver
primeira secção.
Câmara Municipal de Glasgow 1M em processos de OP em
4 bairros, com fundos dedicados a assegurar acessos para
pessoas com invalidez.
Câmara Municipal de Dundee 1.2M pela cidade.

ÍNDIC ES
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LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Não se trata de um requisito legal, mas todas as entidades locais
assumem o compromisso de alocar 1% do seu orçamento (menos
fundos recolhidos através de impostos municipais) a OP até 2021.

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

Desenvolvimento de uma Carta Nacional para o OP na Escócia,
coproduzida com participantes, voluntários e setores da
comunidade envolvidos na elaboração de processos de OP
https://pbscotland.scot/charter

Desenvolvimento de uma “Abordagem de Igualdade” para OP
em Glasgow pesquisa feita por Glasgow Disability Alliance
http://gda.scot/about-us/publications/1781/participatory-budgeting-leaving-no-one-behind

alcançar o compromisso de 1% do orçamento até 2021. Estão a
ser testadas plataformas digitais com o intuito de criar uma
plataforma geral e comum para a Escócia.

EUROPA

EDIMBURGO

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

A maioria das informações acerca de OP na Escócia e
aprendizagens de outros locais podem ser encontradas no website
PB Scotland, pelo qual o Centro de Desenvolvimento Comunitário
Escocês (ONG) e responsável, com financiamento do Governo
Escocês https://pbscotland.scot/ . Existe uma rede de membros de 916
pessoas por toda a Escócia e em diferentes setores, com alguns
elementos internacionais.Todos os governos locais estão
representados. O OP é algo ainda relativamente recente na
Escócia e continua a ser desenvolvido com outras medidas para
melhorar e ampliar a democracia local, incluíndo:
a. Community Empowerment (Scotland) Act www.gov.scot/

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

publications/community-empowerment-scotland-act-summary.

Os processos de OP na Escócia são maioritariamente baseados
em modelos de pequenas bolsas de dinheiro. Governos locais
estão a desenvolver as suas estruturas para OP, de modo a

b. A revisão dos governos locais na Escócia www.gov.scot/publications/
democracy-matters-community-ideas-future.

c. The Citizens Assembly for Scotland www.citizensassembly.scot.
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Alexandra Hrabinová
Traduzido por Joana Maricato

ESLOVÁQUIA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

BRATISL AVA

5 439 230

IDIOMA

MOE DA

ESLOVACO

EURO

LOCALIZAÇÃO

Não existe legislação em desenvolvimento referente à
regulamentação do OP em todo o país. Existem apenas legislações
locais/regionais especificas em relação a experiências de OP e que
são aprovadas pelos respetivos conselhos das cidades ou regiões.
Estas iniciativas legislativas regulam as regras do OP no contexto
de determinada cidade ou região e geralmente varia de acordo
com o modo como essas interpretam o que é o OP.

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

Um jogo de tabuleiro para jovens, chamado “Não existem duas
cidades iguais”, foi criado em cooperação entre entusiastas do
setor estatal, governo local e público. O jogo simula o processo
do OP e explica como uma cidade se pode expandir quando os
seus cidadãos têm a oportunidade de participar na tomada de
decisões. A cidade do jogo consiste em cinco distritos (Chato,
Sujo, Ignorante, Cheio de Tráfego, Swotted), cada um dos quais
com os seus problemas específicos. O objetivo do jogo não é
apenas lidar com os problemas do próprio distrito dos jogadores,
mas fazê-los entender a cidade na sua diversidade, considerando
a relevância e a urgência das necessidades dos outros distritos.
Este ano, o jogo de tabuleiro teve um teste-piloto no ensino
formal em 16 escolas secundárias do Tren iansky samosprávny
kraj (uma das oito regiões autónomas da Eslováquia) como parte
do projeto em que as escolas utilizam o OP na prática.
Várias inovações mais pequenas foram introduzidas pela cidade
Rož ava no seu processo de OP este ano. Foi criado um espaço com
ferramentas que pertencem à cidade e que os cidadãos podem
pedir emprestadas para a implementação dos seus projetos

ÍNDIC ES

apoiados. Além disso, introduziram diários de construção que
são mantidos pelos autores de projetos bem-sucedidos durante a
sua implementação e onde descrevem todos os custos e trabalhos
realizados. Para fortalecer a atividade da comunidade e aumentar
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BRATISLAVA

com esta proporção, 30% do valor do projeto representa a
contribuição do seu autor (na forma de trabalho físico, indicado
em horas, material fornecido ou recursos financeiros obtidos
fora do OP) e 70% do valor do projeto representa a contribuição
dos recursos financeiros do OP.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Para apoiar o processo do OP, a primeira plataforma digital
“A Voz dos Cidadãos” foi desenvolvida em eslovaco pela
WellGiving. Essa permite que os interessados enviem os seus
projetos e votem on-line assim que a fase de votação estiver
aberta. A plataforma também consente que os funcionários
públicos façam a gestão dos projetos recebidos e aloquem
tarefas relacionadas com eles para diferentes departamentos
municipais. Outra plataforma digital do Civita Center está a
ser criada. Esta permitirá o envio do projeto, a apresentação
do mesmo, com a sua visualização no mapa da cidade,
e também abrangerá a fase de votação. Observa-se um
interesse crescente na introdução de OP a nível escolar, vindo
principalmente das cidades / regiões com OP já implementado.

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

A falta de informação e literatura sobre OP em eslovaco
certamente desacelerou a implementação prática destes
processos. Os primeiros municípios corajosos usaram as
orientações de ONGs e, principalmente, basearam-se nos seus
conhecimentos e experiências, obtendo resultados diversos.
Este ano, será publicada a primeira série de casos de estudos
práticos, que servirá de inspiração para outros municípios sobre
a forma como poderão implementar os seus próprios OP.
Um dos principais problemas do OP na Eslováquia é que
tanto os recursos financeiros quanto os recursos de tempo
dos servidores públicos alocados ao processo são muito
limitados em comparação com o que a agenda do OP exige.
Para apoiar a implementação do OP a nível local, o Escritório do
Plenipotenciário do Governo Eslovaco para o Desenvolvimento
da Sociedade Civil irá a lançar um pequeno esquema piloto em
2020, para capacitar funcionários públicos cuja agenda será a
gestão de processos de OP, assim como promover e supervisionar
o desenvolvimento de políticas públicas participativas nas áreas
que serão identificadas. Ao mesmo tempo, qualquer município
que entre nesse esquema compromete-se a implementar o OP em
escolas sob sua jurisdição.

GOVE RNOS REGIONAIS
E NAC IONAIS

OUTR AS
INSTITUIÇÕES

GR ANDES C IDADES

C IDADES CAPITAIS

1

1

0

0

EUROPA

o valor dos projetos, foi introduzida a regra 70:30. De acordo
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Matic Primc
Traduzido por Joana Maricato

ESLOVÉNIA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

Em 2018, a estrutura para a implementação do OP foi definida
na Lei sobre Autogoverno local e é aplicável a todos os processos
liderados por municípios.
CAPITAL

POPUL AÇÃO

LIUBLIANA

2 067 370

IDIOMA

MOE DA

ESLOVENO

EURO

LOCALIZAÇÃO

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

O orçamento participativo é uma nova prática na Eslovénia, já que
11 dos 12 municípios estão a passar pelo primeiro ciclo e apenas um
implementou os dois ciclos. Assim, os processos são notavelmente
semelhantes e apresentam várias características comuns. Todos
os processos, exceto um, são codecisórios, da mesma forma, todos
os processos, exceto um, permitem a participação de pessoas
com 15 anos de idade, enquanto os restantes se baseiam no acesso
universal à participação. Os fundos alocados para participação
costumam ser de 1% do orçamento total (5% a 10% do orçamento
de investimento). Os aspetos de deliberação são fracos em todas
as iniciativas, geralmente consistindo numa apresentação/oficina
pública por área, com mais debates a cargo da autoiniciativa dos
cidadãos. Os mecanismos de avaliação são fracos, com a maioria
dos municípios a concentrar a auscultação no seu próprio pessoal,
a quem cabe efetuar o balanço dos resultados no final da fase de
tomada de decisão.

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

Atualmente, os processos de OP são implementados apenas
a nível municipal, sem que essas estruturas de poder local
recebam apoio institucional (financeiro ou organizacional) além
do proporcionado por ONG. Por isso, as experiências são muito
semelhantes já que copiam a metodologia uns dos outros. Esperase que em ciclos futuros, à medida que os municípios acumulem
alguma experiência prática, os processos se tornem mais
diversificados e melhorem os aspetos de deliberação e avaliação.

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA

36

DESE NVOLVIME NTO HUMANO
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GOVE RNOS LOCAIS

36/180

44/156

12

12
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Carmen Pineda Nebot, Andrés Falck, Marta Barros1 ,
María Ángeles Abellán López & Sahsil Enríquez

ESPANHA

Traduzido por Simone Júlio

COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

MADRID

46 723 750

IDIOMA

MOE DA

ESPANHOL

EURO

LOCALIZAÇÃO

A maioria das Comunidades Autónomas em Espanha possui
leis relativas à participação dos cidadãos, à implementação
de mecanismos de participação dos cidadãos, aos processos
deliberativos, à democracia participativa, à democracia direta,
à participação de mulheres e homens, à participação ativa dos
cidadãos e à inclusão social dos mesmos na esfera política.
A seguir, serão mencionadas algumas das leis/ estatutos/
decisões/regulamentos que abordam estas questões1 . No
entanto, antes disso, é importante salientar que a Constituição
espanhola (1978) menciona, no n. 2 do seu artigo 9. , que é
responsabilidade da administração facilitar a participação de
todos os cidadãos na vida política, económica, cultural e social.
Além disso, no artigo 6 , afirma-se que a participação deve ser
entendida como um complemento do sistema de representação
e da tarefa que os partidos políticos desempenharam e deve ser
dirigida às partes interessadas.
Neste contexto, será elaborada uma regulamentação mais
específica:
2008 Lei 11/2008 de 3 de julho de 2008 da Generalitat da
Comunidade Valenciana sobre Participação Cidadã. Atualmente
vencida (válida de 1/janeiro/2010 a 9/abril/2015). Texto na
Lei 2/2015 de 2 de abril, da Comunidade Valenciana, sobre
Transparência, Boa Governação e Participação do Cidadão.
2010 Norma Foral 1/2010, de 8 de julho, relativa à Participação
dos Cidadãos. Lei 5/2010 de 21 de junho, Canárias para a
promoção da Participação Cidadã.
2014 Lei 7/2016 de 18 de maio da lei de reforma 12/2014 de 16 de
dezembro da Região Autónoma de Múrcia sobre Transparência,
Participação Cidadã. Livro Branco da Democracia e Participação
Cidadã para Euskadi.

ÍNDIC ES

DEMOC R AC IA
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DESE NVOLVIME NTO HUMANO

26

DEMOCR ACI A PLENA

MUITO ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

41/180

30/156

350-400

350-400

2016 10-16/PL-000005, Projeto de Lei de Participação Cidadã
da Andaluzia ; Projeto de lei de Governo Aberto, Participação
dos Cidadãos e Transparência na Comunidade de Madrid; Lei
2/2016, de 7 de abril, das Instituições Locais de Euskadi.
2017 Livro Branco da Participação Cidadã do Principado
das Astúrias; Projeto de Lei sobre a Participação Cidadã de
Castilla La - Macha; Norma Foral 1/2017 de 8 de fevereiro de
Transparência, Participação dos Cidadãos e Bom Governo do
Sector Público no Território Histórico de Alava ;Lei 10/2017 de
11 de maio da Generalitat aprovada em 2017 “na qual se regula
a iniciativa legislativa popular de Les Corts que erradica a
lei 5/1993”; Projeto de lei de Governo Aberto, Participação e
Transparência de 2017 na Comunidade de Madrid.
Por outro lado, alguns municípios têm orientações para
regular os processos orçamentais participativos, como a
comunidade autónoma da Andaluzia. A Lei de 7/2007 relativa
à participação dos cidadãos na Andaluzia, no seu artigo 24 ,
menciona que as autoridades locais podem implementar
mecanismos de participação dos cidadãos, como o Orçamento
Participativo, para dar prioridade a aspetos do seu orçamento.
Além disso, o mesmo artigo indica que o “Governo Regional da
Andaluzia incentivará a promoção e difusão dos processos de
OP com base nos princípios de universalidade e autorregulação”
e “colaborará no desenvolvimento e promoção do Orçamento

Participativo executado por entidades locais, através de ações
positivas, informação, formação e sensibilização”.

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

A principal inovação em matéria de Orçamento Participativo
no período mais recente é a utilização de ferramentas digitais,
uma vez que estas já estão a ser implementadas em quase todos
os processos de apresentação de propostas e na fase de votação
(tomada de decisões).
PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

A Andaluzia, uma comunidade autónoma em Espanha, foi
a primeira a implementar experiências de elaboração de
orçamentos participativos. Os processos anteriores às eleições
locais de 2015 basearam-se em grupos motorizados, deliberação e
autorregulamentação dos cidadãos. Atualmente, o modelo mais
comum de OP é a utilização de plataformas online, inspirada
no caso de Madrid. É importante salientar que a maioria dos OP
que estiveram ativos no último período não tem uma trajetória
histórica, mas começou a sua viagem após as eleições autárquicas
de 2015. O início e o fim do OP nos municípios espanhóis ainda
dependem predominantemente da mudança de partidos políticos
na administração. Podem também notar-se outras tendências
importantes nos últimos anos:

EUROPA

2015 Lei 8/2015 de 25 de março de Aragão sobre Transparência
da Atividade Pública e Participação Cidadã; Lei 3/2015 de
4 de março de Castilla e León sobre Transparência, Boa
Governação e Participação Cidad.; Lei 2/2015 de 2 de abril
da Comunidade de Valência sobre Transparência, Boa
Governação e Participação dos Cidadãos.; Lei 7/2015, de 7
de agosto, do Parlamento da Galiza de iniciativa legislativa
popular e participação dos cidadãos.

a. Redução da deliberação dos cidadãos no processo;
b. Falta de informação sobre o OP Municipal;
c. Falta de transparência e de responsabilização relativamente
às experiências;
d. Iniciativas efémeras.

1

Andrés Falck and Marta Barros da Coglobal
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Lena Langlet1
Traduzido por Simone Júlio

SUÉCIA
COMUNIDADE

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

ESTOCOLMO

10 183 170

IDIOMA

MOE DA

SUECO

COROA SUECA
(SEK)

LOCALIZAÇÃO

Em 2008, a SALAR começou a trabalhar com o OP, tendo sido
desenvolvido sobretudo em grandes cidades como Estocolmo
e Gotemburgo, em bairros desfavorecidos e cidades próximas.
Neste sentido, há 5 anos atrás, começámos uma rede, à qual
algum tempo depois, se juntaram pequenas cidades rurais.
Ambas as grandes cidades, as zonas desfavorecidas e as cidades
rurais, partilhavam a mesma motivação para trabalhar
connosco. Sentiram que o município não se preocupava com os
seus problemas ou necessidades e que se concentravam apenas
no desenvolvimento e melhoria das zonas urbanas. Uma das
conclusões é que o OP na Suécia tem tido mais sucesso nas zonas
rurais, isto pode dever-se ao facto de os participantes confiarem
mais no município, nos políticos e nos profissionais.
Atualmente, fundámos uma nova rede que é maioritariamente
composta por pequenos municípios rurais. Além disso, os
políticos destes municípios estão muito interessados no projeto,
estão conscientes da necessidade de capacitar os cidadãos,
envolvê-los nos processos de decisão e de criar um diálogo mais
profundo com os participantes. O Orçamento Participativo é
concebido como uma forma de legitimar a administração.
PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

Nos últimos 10 anos, tem sido muito difícil atrair os municípios
para implementar as experiências do Orçamento Participativo,
mas após as últimas eleições há um maior interesse, por
exemplo: tem havido um crescimento no desenvolvimento de
iniciativas de OP em pequenos municípios rurais. Neste sentido,
podemos ver que existem partidos políticos que sentem a
necessidade de se aproximarem dos cidadãos como uma forma
de trabalhar contra as tendências nacionalistas.
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DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Leonid Donos

Perito Principal, Fundação PAUCI

Traduzido por Simone Júlio

UCRÂNIA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

KIEV

44 622 520

IDIOMA

MOE DA

UCRANIANO

HRYVNIA
UCRANIANO UAH)

LOCALIZAÇÃO

Na Ucrânia não existe legislação nacional específica relativa à
regulamentação dos processos de OP ao nível local. Todos os atos
jurídicos e regulamentos são adotados por câmaras municipais,
presidentes de câmaras municipais ou grupos de trabalho sobre
o OP. Os grupos de trabalho sobre OP incluem normalmente
representantes da sociedade civil, funcionários eleitos locais e
autoridades locais para assegurar a coresponsabilidade entre os
diferentes intervenientes nas decisões em matéria de políticas
públicas.
INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

OP a nível nacional na Ucrânia
A Ucrânia prepara-se agora para aderir à lista de países que
implementaram o OP a nível nacional, depois de Portugal e da
Coreia do Sul. Este ano, o Gabinete de Ministros da Ucrânia
adotou toda a legislação e documentação necessárias para o
lançamento de projetos-piloto de OP a nível nacional em 2019
e canalizou 500 milhões de UAH (20 milhões de dólares) para
a implementação dos projetos mais votados. Neste contexto,
estão em curso os trabalhos de preparação dos respetivos
regulamentos e legislação a nível regional, que deverão ser
adotados pelas administrações do Estado Oblast.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-%D0%BF (Cabinet of Ministers of Ukraine Decree No. 169)

Além disso, para envolver os alunos (do 5. ao 11. ano) no processo
de OP, a comunidade territorial amalgamada de Vinnytsya é
a primeira comunidade ucraniana, que adotou o OP escolar e
atribuiu 1 milhão de UAH para a execução de projetos.1
PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

ÍNDIC ES

Naturalmente, a maioria das comunidades ucranianas que
implementam o OP são cidades. No entanto, o uso desta
metodologia aumentou consideravelmente todos os anos
DEMOC R AC IA

84

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

88

REGIME HÍBRIDO

ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

GOVE RNOS LOCAIS

120/180

133/156

200-210

123

KIEV

GRANDES CIDADES

nas zonas rurais ucranianas. Assim, 36 comunidades
implementaram o OP na zona rural e 88 comunidades nas
zonas urbanas, respetivamente, até ao final de 2018.
Deve também notar-se que quase todos os municípios dispõem
de plataformas eletrónicas que permitem aos cidadãos
(utilizando a identificação bancária ou o sistema de assinatura
eletrónica/digital como método de identificação do cidadão)
votar e ser informados sobre atos regulamentares e decisões
oficiais tomadas pelas autoridades locais.
OUTRAS INFORMAÇÕES
_

Em 2014, a Revolução Ucraniana da Dignidade catalisou uma
poderosa onda de envolvimento dos cidadãos, colocando
em foco a renovada procura de reformas fundamentais em
toda a sociedade ucraniana. O ativismo cívico, tornou-se a
força motriz das mudanças em curso no país, refletindo a
determinação dos cidadãos em lutar por um futuro baseado nos
princípios da democracia e do Estado de direito. A transferência
de autoridade, responsabilidade e recursos orçamentais do
nível central para o nível municipal; uma melhor orientação
dos orçamentos locais para as necessidades da comunidade;
e o aumento da transparência do processo de governação

são questões de destaque na agenda das reformas. O Governo
ucraniano reconhece o desafio e está interessado em fazer
progressos em matéria de descentralização. A construção
de uma governação descentralizada viável e de sistemas
de finanças públicas locais transparentes exige, contudo, a
participação ativa e coerente dos cidadãos e dos actores da
sociedade civil para comunicar a procura contínua de reformas
e de responsabilização. Em vez de deixar o processo de reforma
inteiramente a cargo do governo, foi fundamental apoiar os
cidadãos e as Organizações da Sociedade Civil, dotando-os de
mecanismos e instrumentos práticos de participação.
Ano

1

N.º de OP
promovidos por
governos locais
e regionais

Montante monetário
alocado a projetos de
OP de governos
locais (UAH)

N.º de
projetos
submetidos
por cidadãos

EUROPA

KIEV
KHARKIV
DNIPRO

N.º de
votos em
projetos
de OP

2015

2

9 800 000

127

7715

2016

33

272 206 522

2981

360 241

2017

83

481 237 166

4847

699 521

2018

124

578 014 550

5982

824 120

Mais informação sobre o OP de Vinnytsya no portal:

http://schoolprojects.vmr.gov.ua/default.aspx?fbclid=IwAR2nPOPRKsi6o03HVpk0_WKXnv-TWfbY7bBM-qkjTvad92dufFJPyb694rM
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OCEÂNIA

DADOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
por Janette Hartz-Karp & Svetla Petrova
Traduzido por Vanda La Salete

AUSTRÁLIA
COMUNIDADE

LEGISLAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
_

CAPITAL

POPUL AÇÃO

CANBERRA

24 992 370

IDIOMA

MOE DA

INGLÊS

DÓL AR
AUSTRALIANO

ÍNDIC ES

9

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
_

O processo de Canada Bay (NSW) foi o 1 OP australiano
implementado, alocando 100% do orçamento do governo local
de maneira mais sofisticada do que uma pesquisa de opinião.
Seu foco era priorizar o alcance e a qualidade dos serviços
públicos locais, oferecendo confiança do público e aceitação das
prioridades, trade-offs e modelos de financiamento.
Os dois OP 100% implementados na cidade de Greater Geraldton
(WA) combinaram o diálogo presencial com a deliberação, usando
uma plataforma on-line personalizada WhatDoWeThink (WDWT)
para facilitar as decisões, o que permite a coleta de informações
em tempo real, processamento e edição com a participação dos
participantes. O uso da plataforma contribuiu para maximizar a
transparência e o pensamento combinado. Os dois OP incluíram
a obtenção de feedback do público sobre o processo. O OP de
Melbourne (Victoria) foi o 1 OP australiano implementado
numa capital, alocando o orçamento de infraestrutura para 10
anos, no valor de $ 400 milhões por ano, $ 5 bilhões em 10 anos.
O seu “encargo” era reduzir a diferença entre os $ 1,2 milhão
comprometidos pelo Conselho e sua capacidade de financiar esses
compromissos. O OP da cidade de Bayswater (WA), com 100% do
orçamento de serviços, AUD $ 84,5 milhões, implementou várias

LOCALIZAÇÃO

DEMOC R AC IA

Não há legislação desenvolvida sobre os OP em todo o país, nem
foi criada ao nível dos estados, vilas, regiões ou cidades. Vários
OP na Austrália envolveram 100% do orçamento de uma cidade
- de aproximadamente $ 70 milhões a $ 5 bilhões. Os conselhos
locais não podem delegar legalmente a responsabilidade por
esses orçamentos. A extensão da delegação é acordada com
antecedência e é transmitida aos constituintes; mas isso
não é regulamentado. No entanto, os governos locais que
implementam OP mais tradicionais, que usam apenas uma
pequena proporção do orçamento, não são tão restritos.

DESE NVOLVIME NTO HUMANO

3

DEMOCR ACI A PLENA

MUITO ALTO

PE RC EÇÃO DA CORRUPÇÃO

FE LIC IDADE

TOTAL DE OP

13/180

11/156

12 - 15

GOVE RNOS LOCAIS

9

CANBERRA

GRANDES CIDADES
MELBOURNE
NSW

CIDADES CAPITAIS
MELBOURNE
NSW

inovações, especificamente, se deve haver um aumento / equilíbrio
geral (manutenção) / diminuição dos orçamentos de serviços. O
processo do OP começou com uma ampla consulta à comunidade,
usando a ferramenta de alocador de orçamento da Bang the
Table, seguida por uma amostra estratificada de 30 participantes
do Painel que debateu e deliberou, durante 2 dias e meio, para
desenvolver recomendações e as devidas fundamentações. Em
2016, o South Gippsland Shire, em Victoria, adotou o OP como
‘Orçamento da Comunidade’. Mais tarde, o processo foi renomeado
para o projeto Community Capital Works Allocation.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS
_

A Austrália tornou-se conhecida por seus OP 100%. Estes
originaram painéis selecionados aleatoriamente (entre 25 a
45 participantes), estratificados para representar a população
local, que deliberaram durante um período de 4 a 8 dias para
recomendar como deveria ser gasta a totalidade do orçamento.
Em termos de práticas digitais, enquanto a maioria dos OP
utilizou plataformas online para o desenvolvimento de
propostas, apenas os 2 OP realizados na cidade de Greater
Geraldton utilizaram uma plataforma online integrada para
facilitar o diálogo síncrono e assíncrono. Apenas dois OP (cidade
de Bayswater, WA, e cidade de Melville, WA) utilizaram um

alocador de orçamento on-line aberto à comunidade em geral.
No geral, mais de 80% de todas as recomendações apresentadas
pelos processos de OP foram aceites pelos Conselhos.

OUTRAS INFORMAÇÕES
_

Em vez de adotar modelos bem-sucedidos de OP de todo o mundo,
os governos locais e estaduais da Austrália encontraram outras
formas envolver os cidadãos na alocação do orçamento. Estes
incluíram o “OP australiano” - painéis representativos / inclusivos,
deliberativos e influentes, alocando 100% dos orçamentos, tal
como aconteceu em Cadana Bay, NSW; 2 na Greater Geraldton,
WA; Bayswater, WA; e Melbourne, Victoria. Outras iniciativas,
baseadas na metodologia dos júris de cidadãos, incluiram: Fórum
Play Spaces - Transport Camberra e City Services (para alocar $
1,9 milhão em espaços de recreação); o júri de infraestrutura de
Marrickville; e o júri de cidadãos Eurobodalla. Os modelos de OP
mais tradicionais implementados envolveram plataformas on-line
para distribuição do dinheiro, com os residentes a desenvolverem
projetos e a votar nas preferências, implementadas principalmente
pelos governos locais, incluindo as cidades de Darebin e Melville, o
Conselho Penrith e o sul de Gipsland Shire Council. Os OP, foram
iniciativas pontuais e muito poucos apresentaram supervisão e
monitorização independentes.
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ATLAS MUNDIAL
DOS ORÇAMENTOS
PARTICIPATIVOS 2020
Nelson Dias, Sahsil Enríquez & Simone Júlio (Org.)

_
O Atlas Mundial dos Orçamentos Participativos representa a mais
vasta compilação de dados até hoje realizada sobre a situação destes
processos no planeta. Este é fruto do trabalho colaborativo e da
enorme generosidade de mais de 70 autores, que voluntariamente se
disponibilizaram para coletar e analisar informações que permitam
compreender a realidade destas iniciativas em quadrantes muito diversos.
Uma das principais motivações desta iniciativa é avaliar o alcance
disseminador dos Orçamentos Participativos e compreender as
principais tendências registadas ao longo dos últimos 30 anos,
assegurando uma análise, num primeiro nível, sobre os dados de cada
país, e num segundo momento, sobre os diferentes continentes.
Nas páginas que se seguem, o leitor encontrará muitos motivos de
interesse, dados inéditos e resultados surpreendentes.
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