
REGULAMENTO 2018 



Objetivo 

 

• Permitir aos estudantes uma primeira 
oportunidade de participação num processo 
formal de apresentação, discussão e votação 
de propostas no que concerne às 
necessidades de intervenção ou de 
investimento mais prementes na escola. 



O que prevê o OPE? 

 

• Delegar nos alunos dos cursos profissionais a 
decisão relativa à aplicação do montante 
atribuído a cada escola. 

 

• Oferece novos direitos e novas responsabilidades à 
comunidade escolar. 

 



Objetivos específicos 

 

• Promover o espírito de cidadania e diálogo, através da 
participação no processo de apresentação e discussão 
das propostas de intervenção; 

• Promover a mobilização coletiva em prol do bem 
comum e o respeito pelas escolhas diferentes; 

• Permitir o conhecimento do mecanismo do voto; 

• Contribuir para as comemoração do Dia do Estudante; 

• … 



Qual o montante do OPE? 

 

• À Escola Profissional de Arqueologia foram 
atribuídos € 500,00. 



Etapas e Prazos 
 
O orçamento participativo é organizado por ano civil, assim: 
 
• Divulgação Pública dos procedimentos e definição dos prazos para 

apresentação das propostas – até 31 de janeiro de 2018; 
• Desenvolvimento e apresentação das propostas – até 28 de 

fevereiro de 2018; 
• Divulgação e debate das propostas – entre 9 a 23 de março de 

2018; 
• Votação das propostas – 28 de março de 2017; 
• Apresentação dos resultados – até 31 de março de 2018; 
• Planeamento da execução – até 31 de maio de 2018; 
• Execução da medida – até 31 de dezembro de 2018. 



Propostas: 
 
• são elaboradas pelos estudantes dos cursos profissionais e/ou CEF; 
• devem identificar claramente uma melhoria  pretendida na escola; 
 
 através da aquisição de bens e/ou serviços necessários ou 

convenientes para beneficiação do espaço escolar; 
ou 

 destinados a melhorar o processo de ensino-aprendizagem e do 
qual possa beneficiar ou vir  a beneficiar toda a comunidade 
escolar. 



Apoio aos alunos para concretização das propostas. 

 

Na escola existe um coordenador que : 

 

o garante aos alunos um espaço para informação, 
reflexão e debate acerca do OPE: 

o Presta apoio aos estudantes para estes desenvolverem 
propostas em áreas de interesse dos próprios, por 
meios presenciais e/ou eletrónicos. 

 



Processo de apresentação das propostas 
 
As propostas são entregues: 
 
 presencialmente, na secretaria da escola ou 
 através de email (info@epa.pt). 

 
Cada proposta deve ser subscrita: 
 
 Individualmente, por um aluno proponente ou 
 Em grupo, por um máximo de 5 alunos proponentes. 
 
Nota: cada aluno só pode apresentar uma proposta, individualmente ou em 

grupo 
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Processo de apresentação das propostas 
 
Cada proposta deve ser apoiada: 
 
 Por, pelo menos, 5% dos alunos dos cursos 

profissionais, que frequentem a escola, sendo 
identificados pelo seu nome, turma e 
assinatura.(mínimo de 3 alunos). 
 

Nota: cada aluno pode apoiar várias propostas caso 
considere que essas são úteis para a melhoria da escola. 



Processo de apresentação das propostas 
 
As propostas serão apresentadas num texto até 1000 palavras (com ou sem 

imagem ilustrativa): 
 devem referir expressamente a sua compatibilidade com outras medidas 

em curso na escola; 
 a sua exequibilidade com o valor atribuído ao orçamento participativo da 

escola (€500,00). 
 

Na primeira semana de março, o coordenador do OPE faz uma reunião com 
os proponentes das várias propostas, com o objetivo de: 

 
 Clarificar e ajustar as propostas aos recursos providenciados por esta 

medida (para aperfeiçoar, fundir ou excluir as propostas apresentadas). 



Processo de votação 

 

A direção da escola nomeia uma comissão eleitoral que 
assegura o regular funcionamento das mesas de voto. 

 

A comissão eleitoral é constituída por: 

 

 Um professor 

 Um conjunto de estudantes (um por cada ano num 
total de 3, não podendo ser nenhum dos proponentes) 



Processo de votação 
 
A comissão eleitoral garante: 
 
• A abertura da mesa de voto no dia útil anterior ao dia do estudante, 

23 de março de 2018; 
• A liberdade de cada aluno votar na proposta da sua preferência 

(cada aluno só pode votar numa proposta; 
• A contagem dos votos no própria dia e a apresentação pública dos 

resultados. 
 
Nota: Se apenas existir uma proposta a votação, está só é considerada 

se for aprovada se houver 50% + 1 votos. 


