
 

1 

 

 
Normas de implementação do 

Orçamento Participativo Albufeira 2021 

 

PREÂMBULO 

 

A Câmara Municipal de Albufeira aposta num modelo de governança próximo da população e 

promotor da cidadania no âmbito dos processos de decisão municipais, no quadro da política 

de desenvolvimento sustentável do concelho de Albufeira e sua integração regional. 

O orçamento participativo constitui uma importante ferramenta de gestão e estratégia 

partilhadas, cujo ciclo inclui o planeamento, a execução, a verificação e a atuação, numa 

perspetiva de melhoria contínua.  

 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

Princípio 

 

Inspirando-se nos valores e princípios da democracia participativa, inscritos no artigo 2.º da 

Constituição da República Portuguesa, promovendo a participação cidadã e a 

corresponsabilização, a Câmara Municipal de Albufeira deliberou a implementação do 

orçamento participativo na preparação do seu orçamento para o ano de 2021. 

 

Artigo 2.º 

Objetivos 

 

O processo do Orçamento Participativo Albufeira 2021 tem os seguintes objetivos:  

 

a) contribuir para o exercício de uma intervenção informada, ativa, responsável e 

continuada no tempo dos e das munícipes, nos processos de decisão sobre a 

afetação de recursos às políticas públicas municipais; 
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b) promover a  aproximação de cidadãs e cidadãos aos processos de decisão 

autárquicos, aumentando a transparência e o controlo; 

c) fomentar a reflexão ativa, a cidadania, a coesão e solidariedade territorial e 

intergeracional; 

d) identificar e corresponder às reais necessidades e aspirações da população. 

 

Artigo 3.º 

Modelo de Participação 

 

O Orçamento Participativo Albufeira 2021 assenta num modelo deliberativo, apoiado na 

participação da população nas várias fases: apresentação de propostas, sua discussão, votação 

e decisão.  

Os projetos deverão enquadrar-se nas presentes normas, na temática definida e cumprir os 

limites orçamentais estabelecidos. 

 

Artigo 4.º 

Componente Orçamental 

 

Ao orçamento participativo é atribuído um montante anual a definir pelo Executivo, para 

financiar o(s) projeto(s) que os cidadãos e as cidadãs selecionarem. O Orçamento Participativo 

Albufeira 2021 dispõe de 400.000€, sendo o valor repartido pelas freguesias do seguinte modo: 

 

Intervenções a executar na área da freguesia de Albufeira e Olhos d’Água: 100.000€  

Intervenções a executar na área da freguesia de Ferreiras: 100.000€  

Intervenções a executar na área da freguesia de Guia: 100.000€  

Intervenções a executar na área da freguesia de Paderne: 100.000€  

 

O Executivo compromete-se a cabimentar esse(s) projeto(s) no orçamento para o ano 

subsequente ao ano da eleição das propostas, a submeter à aprovação dos órgãos municipais. 
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Artigo 5.º 

Âmbito territorial 

 

O Orçamento Participativo Albufeira 2021 abrange todo o território municipal.  

 

 

CAPITULO II 

FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 6.º 

Fases do Processo 

 

O processo do Orçamento Participativo Albufeira 2021  tem várias fases, enumeradas e descritas 

nos artigos constantes do presente capítulo.  

 

Artigo 7.º 

Preparação do processo e decisão 

 

Esta fase corresponde a todo o trabalho preparatório para a implementação anual do 

orçamento participativo, nomeadamente:  

 

a) definição da metodologia;  

b) constituição e formação da equipa interna da autarquia;  

c) criação dos instrumentos de participação;  

d) determinação do montante a atribuir ao processo;  

e) definição dos princípios e normas de implementação do orçamento participativo.  
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Artigo 8.º 

Recolha de Propostas 

 

A recolha de propostas realizar-se-á em sessões públicas de participação, em locais e datas a 

divulgar.  

 

O objetivo das sessões públicas de participação será promover a apresentação de propostas de 

investimento e favorecer a definição coletiva das prioridades através de um debate entre os 

participantes, consensualizando e elegendo aquelas que têm condições para prosseguir para a 

fase da análise técnica.  

 

Artigo 9.º 

Análise Técnica 

 

Após eleição das propostas, os Serviços Municipais competentes procederão à análise técnica 

das mesmas. As propostas que reúnam as condições de elegibilidade, de acordo com os critérios 

definidos no Artigo 17.º, serão transformadas em projetos e posteriormente colocados a 

votação, sendo excluídas as restantes propostas.  

 

Após a análise técnica, a Câmara Municipal torna pública a lista dos projetos aprovados e das 

propostas excluídas, para que no prazo de 5 dias possam ser apresentados eventuais recursos, 

findo o qual será divulgada a lista final de projetos a submeter à fase de votação.  

 

Artigo 10.º 

Votação dos Projetos 

 

A Câmara Municipal de Albufeira disponibilizará, no processo de implementação do Orçamento 

Participativo Albufeira 2021 formas de votação abrangentes e de fácil utilização para diferentes 

grupos etários, procurando reunir o contributo de todos os interessados.  

A votação dos projetos poderá ocorrer de forma presencial e telefónica, de modo repartido pela 

área de cada freguesia, atendendo às seguintes regras: 
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 a votação presencial ocorrerá em locais a divulgar, mediante o preenchimento de 

formulário para votação dos projetos, que se encontrarão dispostos em função da área 

da freguesia a que correspondem; em suma, cada votante poderá escolher um projeto 

em cada freguesia, pelo que cada formulário poderá encerrar 1, 2, 3 ou 4  votos (1 por 

freguesia) 

 a votação telefónica será concretizada através do número telefónico atribuído a cada 

projeto, sendo validado um único voto por cada número de telefone ou de telemóvel, 

por cada área de freguesia.  

 

Artigo 11.º 

Apresentação dos Resultados 

 

O(s) projeto(s) selecionado(s) e cabimentávei(s) na verba atribuída para o Orçamento 

Participativo Albufeira 2021  serão incorporados na proposta de Orçamento do Executivo 

Municipal e apresentados oportunamente pela autarquia.  

 

Artigo 12.º 

Aprovação do Plano Plurianual de Investimento e Orçamento 

 

O(s) projeto(s) selecionado(s) no âmbito do Orçamento Participativo Albufeira 2021 integrarão 

o Plano Plurianual de Investimento e Orçamento, a aprovar pelos órgãos competentes, Câmara 

Municipal e Assembleia Municipal, entre Agosto e Novembro de 2020.   

 

Artigo 13.º 

Avaliação do Processo 

 

Os resultados alcançados pelo Orçamento Participativo Albufeira 2021 serão objeto de avaliação 

por todos os intervenientes a fim de aferir a adesão ao processo, a dinâmica participativa, 

identificar problemas e aperfeiçoar progressivamente o processo. Os resultados da avaliação 

serão considerados na preparação do ciclo seguinte de orçamento participativo de Albufeira.  
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CAPITULO III 

PARTICIPAÇÃO 

 

Artigo 14.º 

Participação 

O Orçamento Participativo Albufeira 2021 prevê a participação de cidadãs e cidadãos em nome 

individual, não obstante o importante papel que as associações e os agentes locais possam 

desempenhar no fomento do processo; assim sendo, o orçamento participativo está aberto a 

todos os cidadãos e todas as cidadãs eleitores e eleitoras que se relacionem com o Município de 

Albufeira, englobando residentes, proprietários(as), estudantes, trabalhadores(as) ou 

representantes do movimento associativo, do mundo empresarial e das restantes organizações 

da sociedade civil. A participação dos e das munícipes e a correspondente possibilidade das 

intervenções a contemplar ocorre, sem qualquer diferenciação, em toda a área geográfica do 

território do município. 

 

Para garantir a abertura aos diferentes grupos sócio-económicos e faixas etárias, bem como a 

amplitude geográfica das cidadãs e cidadãos, serão usados diferentes suportes de comunicação, 

desde as novas tecnologias aos mecanismos de participação presenciais como as sessões 

públicas de participação. Será feito recurso a distintos materiais informativos e de divulgação 

(incluindo entre outros mailing, agenda municipal, sítio da Internet e redes sociais) e a meios de 

votação telefónicos e presenciais. 

 

Artigo 15.º 

Formas de Participação 

 

As pessoas interessadas poderão participar:  

 

a) através da apresentação de propostas, nas sessões públicas de participação;  

b) no período de 5 dias previstos para recurso, relativamente aos resultados 

apresentados após a fase de análise técnica;  

c) na votação dos projetos;  
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d) na fase de avaliação do orçamento participativo, fazendo chegar à Câmara Municipal 

as suas ideias e sugestões de melhoria;  

e) em qualquer momento do processo, contactando diretamente a equipa do 

Orçamento Participativo Albufeira 2021  através dos contactos disponibilizados.  

 

Artigo 16.º 

Sessões públicas de participação 

 

Os participantes poderão formalizar as suas propostas no decurso das sessões públicas de 

participação, que serão regidas por regras definidas nos guiões das sessões públicas de 

participação. Estes contemplam a abordagem metodológica, referindo-se, entre outros, ao 

funcionamento das sessões, formas de participação e seleção de propostas.  

 

De cada sessão poderão resultar, no máximo, quatro propostas que serão encaminhadas para 

análise técnica dos Serviços Municipais. As restantes propostas serão registadas e constarão no 

relatório final de cada sessão pública de participação.  

 

 

CAPITULO IV 

PROPOSTAS 

 

Artigo 17.º 

Elegibilidade  

 

Serão consideradas elegíveis as propostas que reúnam as seguintes condições:  

 

a) enquadramento nas competências e atribuições da Câmara Municipal de Albufeira;  

b) localização no território municipal;  

c) constituam um investimento;   
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d) não excedam o montante previsional definido no artigo 4.º para cada freguesia,  

incluindo IVA à taxa legal em vigor, assim como, os honorários devidos pela elaboração 

de projetos quando hajam lugar;  

e) não ultrapassem os 24 meses de execução;  

g) sejam compatíveis com outros projetos e planos municipais.  

 

As propostas consideradas elegíveis serão transformadas em projetos, com a indicação do 

respetivo orçamento e prazo previsto de execução.  

 

Artigo 18.º 

Áreas Temáticas  

 

O Orçamento Participativo Albufeira 2021 incidirá sobre a temática “Valorização de espaços 

públicos”, procurando implementar ideias, que, nas diferentes freguesias contribuam para a 

satisfação das necessidades e vontades das populações no que se refere à utilização dos espaços 

públicos. 

 

Artigo 19.º 

Ordenação e seleção de projetos  

 

A ordenação dos projetos advirá da soma dos resultados obtidos nas diferentes formas de 

votação especificadas no artigo 10.º.  

 

A seleção será feita com base na ordenação, conjugada com o valor orçamentado para cada 

projeto, de modo a garantir a execução do(s) projeto(s) cujo montante, total ou cumulativo, 

esteja dentro do limite máximo do Orçamento Participativo Albufeira 2021.  

 

Eventualmente poderá(ão) não constar na lista de projetos selecionados, aquele(s) cujo 

montante fizer(em) ultrapassar o já referido montante global definido no artigo 4.º para cada 

freguesia. 
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CAPITULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 20.º 

Prestação de Contas 

 

De acordo com o princípio de transparência, a Câmara Municipal de Albufeira garante uma 

regular prestação de contas relativamente às diferentes fases do processo, assim como à 

execução dos projetos aprovados no âmbito do orçamento participativo.  

 

Artigo 21.º 

Coordenação 

 

A coordenação do processo de Orçamento Participativo Albufeira 2021  está a cargo da Sr.ª 

Vereadora com o Pelouro da Cidadania e Orçamento Participativo,  sendo diretamente apoiada 

pelo Conselho do Orçamento Participativo e pelo Grupo de Trabalho do Orçamento 

Participativo,  representativos das diferentes unidades orgânicas dos Serviços Municipais e 

constituídos para o efeito. 

Artigo 22.º 

Casos omissos  

 

As omissões ou dúvidas surgidas na interpretação das presentes normas de implementação 

serão resolvidas pontualmente no âmbito da coordenação do orçamento participativo, dando 

conhecimento das mesmas à Câmara Municipal. 

 

Artigo 23.º 

Dados Pessoais 

 

Todos os dados pessoais recolhidos durante o processo serão conservados e arquivados, para 

uso exclusivo em futuros contactos relacionados com o Orçamento Participativo de Albufeira. 
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Artigo 24.º 

Revisão  

 

As presentes normas serão revistas e atualizadas anualmente, em função das decisões a que se 

refere o artigo 7.º e dos resultados da avaliação realizada nos termos do artigo 13º.  
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Normas de implementação do Orçamento Participativo Albufeira 2021 - cronograma  

Etapas Datas Tarefas 

1 - Preparação do 
processo e decisão 

até  04 de fevereiro de 2020  
Decisão sobre modelo, montante, normas de implementação e 
cronograma 

2 - Divulgação, 
realização de sessões 
públicas de participação 
e receção de ideias e 
propostas 

até 07 de fevereiro de 2020 

Preparação de conteúdos para os suportes de comunicação e 
definição de cronograma  do plano de comunicação 

Criação de formulários para recolha de propostas e votação 
presencial dos projetos 

Divulgação 

até 21de fevereiro de 2020 
Formação dos facilitadores das sessões públicas de participação 

Preparação de guiões para as sessões públicas de participação 

de 11 a 20 de março de 
2020 

Realização das sessões públicas de participação para recolha das 
propostas 

3 - Análise Técnica 

de 23 de março a 15 de 
maio de 2020 

Análise da elegibilidade das propostas 

Orçamentação das propostas elegíveis 

Concertação com proponentes (quando aplicável) 

Publicitação da listagem de projetos selecionados e propostas 
excluídas 

de 18 a 22 de maio de 2020 Prazo para recurso 

de 25 a 29 de maio de 2020 Preparação dos materiais associados à votação  

até 31 de maio de 2020 Publicitação da listagem final dos projetos a votação 

4- Votação 
de 01  a 30 de junho de 

2020 
Votação dos projetos 

5- Divulgação de 
resultados 

de 1 de julho a 30 de 
novembro de 2020 

Comunicação dos resultados da votação e dos projetos selecionados 

6 - Aprovação e 
orçamentação 

Integração dos projetos selecionados no Plano Plurianual de 
Investimento e Orçamento 

Aprovação dos documentos previsionais  pela Câmara Municipal 

Aprovação documentos previsionais  pela Assembleia Municipal 

7 - Implementação e 
monitorização 

até 24 meses após entrada 
em vigor do PPI e 

Orçamento (Janeiro de 
2022) 

Projeto de execução 

Contratação pública e adjudicação 

Execução 

Entrega do projeto à população 

Prestação de contas 

Avaliação 

Monitorização 

Relatório final 
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