
 

 
 

 
           

  

 

 
 
 

 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS  
 
O que é? 
 

- Processo que dá aos alunos a possibilidade de participarem ativamente no 

desenvolvimento de um projeto que contribua para a melhoria da sua escola. 

 
Quem pode participar? 
 

- Alunos do 3.º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário: 

  - Escola Básica 2,3 Dr. José Lopes de Oliveira – alunos dos 7.º e 8.º 

anos 

  - Escola Secundária Dr. João Lopes de Morais – alunos dos 9.º ao 

12.º anos 

- Individualmente ou em grupo (com o máximo de 5 alunos proponentes) 

e apoiada por, pelo menos, 5% dos estudantes 

 
Qual é o montante do Orçamento Participativo do Agrupamento de Escolas de 
Mortágua? 
 

- 1000 € (sendo 500 € para os alunos dos 7.º e 8.º anos, que frequentam a 

Escola Básica 2,3 Dr. José Lopes de Oliveira, e 500 € para os alunos do 9.º ao 12.º 

ano, que frequentam a Escola Secundária Dr. João Lopes de Morais). 

 

Quais são as etapas e os prazos do Orçamento Participativo? 
 

1 – Apresentação de propostas: até ao final do mês de fevereiro. 

2 – Reunião com os proponentes das várias propostas: 1.ª semana de 
março. 



 

(aperfeiçoamento, fusão, desistência e/ou exclusão) 
 
3 – Divulgação e debate das propostas: nos 10 dias úteis anteriores à 

votação. 

4 – Votação das propostas: 24 de março. 

5 – Apresentação dos resultados: até ao final do mês de março. 

6 – Planeamento da execução: até ao final do mês de maio. 

7 – Execução da medida: até ao final do ano civil. 

 
Que tipo de propostas podem ser apresentadas? 
 
 - Propostas que identifiquem claramente uma melhoria pretendida na escola, 
através de: 
 
  - aquisição de bens; 
 
  - aquisição de serviços. 
 
 - Propostas que melhorem os processos de ensino-aprendizagem. 
 
 - Propostas que beneficiem toda a comunidade escolar. 
 
 - Propostas cujo valor não ultrapasse o montante atribuído. 
 
 
Como podem ser apresentadas as propostas? 
 
 - Na página do OPE (www.opescolas.pt), no separador “Inscrição”, ou 
preenchendo a “Proposta” (modelo), que se encontra disponível nos SAE e no site 
do Agrupamento (www.aemrt.pt ). 
 
 
Onde podem ser entregues as propostas? 
 
 - Diretamente, na página do OPE ou, presencialmente, nos Serviços 
Administrativos do Agrupamento de Escolas de Mortágua. 
 

http://www.opescolas.pt/
http://www.aemrt.pt/


 

Como se podem obter informações e esclarecimentos sobre o Orçamento 
Participativo? 
 

- Placard informativo situado no Polivalente da EB 2,3. 
 
- Placard informativo situado no Polivalente da Escola Secundária. 
 
- Junto da Direção do Agrupamento de Escolas de Mortágua ou via email 

(ope@aemrt.pt). 
 
- Através dos Diretores de Turma. 

 
- Página web do Agrupamento, em www.aemrt.pt (separador “Alunos” e 

“Fórum de Notícias”). 
 
- Página institucional sobre o Orçamento Participativo das Escolas no sítio 

www.opescolas.pt 
 

 

http://www.aemrt.pt/
http://www.opescolas.pt/

