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Proposta de recomendação 

 

Implementação do Orçamento Participativo em Aveiro e instituição de 

regras democráticas e participativas no seu regulamento 

 

 

A implementação do Orçamento Participativo foi proposto pela primeira vez em Aveiro pelo 

Bloco de Esquerda na reunião da Assembleia Municipal realizada a 21 de maio de 2007. 

 

No mandato seguinte, na reunião de 24 de fevereiro de 2010 da Assembleia Municipal foi 

discutida novamente uma proposta do Bloco para a implementação do Orçamento 

Participativo. Infelizmente a criação do orçamento participativo foi rejeitada pelos votos 

contra de PSD e CDS-PP. 

 

No entanto, ainda nesse mesmo mandato, a Assembleia Municipal em 6 de outubro de 2011 

deliberou – por proposta do executivo – a criação e a regulamentação do Orçamento 

Participativo em Aveiro. Esta aprovação foi possível porque as bancadas de PSD e CDS-PP 

mudaram de posição votando favoravelmente. 

 

A implementação do Orçamento Participativo no Município de Aveiro contou com o voto 

favorável do Bloco de Esquerda por considerar que era necessário colocar em marcha 

mecanismos de abertura e de participação no concelho. No entanto, e como deixamos claro 

na declaração de voto, a metodologia e o regulamento proposta não eram os instrumentos 

que melhor serviam esse objetivo. Em concreto, devido à arbitrariedade e aos poderes 

indevidos que ficavam na mão do executivo municipal. Outro elemento negativo era a 

diminuta percentagem orçamental reservada para o orçamento participativa. O regulamento 

viria a ser alterado pela AM a 4 de julho de 2012 mantendo os mesmos problemas. 

 

A prática veio demonstrar que muitas das preocupações levantadas face ao regulamento 

eram assertivas. Das 23 propostas apresentadas em 2012, apenas 13 foram admitidas pelo 

executivo. A votação popular foi bastante baixa registando somente 679 votos. As dez 



propostas aprovadas nunca foram executadas. Estes factos mostram como o executivo teve 

um grande desinteresse na divulgação e ampliação da iniciativa. Mostra ainda que a 

principal decisão, de admissão ou não de propostas, ficou erradamente na mão do 

executivo. 

 

Logo no ano seguinte, 2013, o executivo PSD/CDS-PP deixou de implementar o orçamento 

participativo sem qualquer discussão na Assembleia Municipal que o aprovara. O 

regulamento do orçamento participativo está em vigor e está aliás estar no site oficial da 

autarquia. O desrespeito do executivo pelas deliberações da Assembleia Municipal são 

atentados à democracia. 

 

 

 

Figura 1 – Site da Câmara Municipal de Aveiro relativo aos regulamentos municipais a 12/11/2015 

(http://www.cm-aveiro.pt/www/templates/GenericDetail.aspx?id_object=29884&TM=2365S3277&id_class=3277). 

 

Figura 2 – Cabeçalho do regulamento do OP de Aveiro no site da autarquia a 12/11/2015 (http://files.cm-

aveiro.pt/XPQ5FaAXX36642aGdb9zMjjeZKU.pdf). 

 

 

Em todas as cidades no planeta onde esta prática se implementou, a participação popular 

cresce bastante de edição para edição. Para isso muito contribui a concretização das 

medidas propostas e escolhidas de forma popular. No caso de Aveiro o processo foi um 

nado morto. O caminho deve ser invertido e deve ser implementado um processo sério e 

democrático. O regulamento deve ser revisto de forma também ela participativa de forma a 

permitir uma prática democrática. 

 



O Bloco de Esquerda mantém a sua posição favorável ao orçamento participativo, 

materializada nas propostas que apresentou nesta Assembleia em 2007 e 2010. 

 

A Assembleia Municipal de Aveiro também reconheceu a importância e a necessidade da 

implementação do orçamento participativo. O executivo municipal em Aveiro desenvolveu o 

processo com resultados muito insatisfatórios, mas a prática em várias cidades mostra como 

é possível implementar o orçamento participativo de forma aberta, mobiliadora e efetiva. 

Também em Aveiro é possível esse caminho, havendo vontade e práticas para tal. 

 

A Assembleia Municipal, na sua reunião ordinária de 27 de novembro de 2015, 

delibera recomendar à Câmara Municipal de Aveiro: 

 

1. A implementação do Orçamento Participativo em Aveiro; 

 

2. A revisão do Regulamento do Orçamento Participativo de Aveiro no sentido de 

garantir uma maior abertura, divulgação, participação e democraticidade do 

processo, incluindo retirar ao executivo a possibilidade de veto sobre iniciativas 

propostas que não atentem contra a população. 

 

 

 

Aveiro, 19 de novembro de 2015 

 

O deputado municipal, 

 

 


