
O Orçamento Participativo é uma inovação de participação democrática cuja origem remonta a Porto Alegre, Brasil, 
em 1989. Trata-se de um processo democrático através do qual os cidadãos decidem como gastar parte de um 
orçamento público. Neste caso, pretende-se que os membros da comunidade estudantil do IPCA decidam como 
aplicar parte do orçamento da instituição (10.000,00 euros em 2020).

O Orçamento Participativo contribui para a aprendizagem de práticas de participação cívica, para o aumento do 
sentido de responsabilidade social dos estudantes e permite ainda o desenvolvimento de competências como 
colaboração, resolução de problemas, pensamento crítico e literacia financeira.

O objetivo fundamental do Orçamento Participativo do IPCA é contribuir para a participação da comunidade 
estudantil na governação da instituição, em que os estudantes são desafiados a desenvolver o seu sentido de 
responsabilidade social, de resolução de problemas e pensamento crítico, como forma de reforçarem a comunidade 
académica, a equidade, a inclusão, a transparência e a descentralização de poderes.

A participação é um direito fundamental consagrado pelos princípios orientadores da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, pela Constituição da República 
Portuguesa, e instrumento basilar para a consolidação de uma sociedade mais democrática, justa e inclusiva.

A democracia participativa diz respeito à intervenção dos cidadãos, individualmente ou em associação, nas tomadas 
de decisão das instâncias do poder, ou nos próprios órgãos do poder, tendo por objetivo a aproximação dos cidadãos 
aos seus representantes.

Com o Orçamento Participativo do IPCA pretende-se que a comunidade estudantil do IPCA desenvolva o seu sentido 
de participação cívica e democrática. Os estudantes do IPCA devem poder contribuir ativamente para a construção 
de uma academia com a qual se identifiquem. É, pois, importante que estes sejam parte integrante do processo de 
participação e de decisão.

Incumbe ao Estado assegurar a participação dos estudantes na gestão dos estabelecimentos de ensino superior, pelo 
que as instituições de ensino superior devem estimular atividades artísticas, culturais e científicas e promover 
espaços de experimentação e de apoio ao desenvolvimento de competências extracurriculares, nomeadamente de 
participação coletiva e social.

As instituições de ensino superior gozam, nos termos do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, dos 
seus estatutos e da lei, de autonomia financeira, gerindo livremente os seus recursos financeiros conforme critérios 
por si estabelecidos e que, no âmbito dessa autonomia, elaboram e executam os seus orçamentos.

Assim, este processo de orçamento participativo visa dar à comunidade estudantil os instrumentos adequados para 
que possam participar ativamente no âmbito dos respetivos direitos e deveres inerentes de um correto exercício da 
sua participação cívica para o integral cumprimento da missão e das atribuições do IPCA.

O montante máximo do Orçamento Participativo para o ano de 2020 é de 10.000,00 euros.


