
(1) 

 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2019/11/26 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES 

 

Epígrafe | Adesão do Município de Leiria à Associação Oficina de Planeamento e Participação - AOPP 

 

Deliberação | Presente, pela Senhora Vereadora Catarina Louro, uma proposta à adesão do Município de Leiria à 

Associação Oficina de Planeamento e Participação (AOPP), enquanto membro da Rede de Autarquias Participativas, 

adiante designada por RAP, conforme previsto na cláusula 6.ª do protocolo de colaboração a assinar entre o 

Município de Leiria e esta Associação, sendo que a adesão à Rede implica o pagamento de uma quota anual de 

€950,00 (NIPG 52000/19). 

A RAP é uma estrutura colaborativa reconhecida em Portugal e no estrangeiro que conta já com a 

participação de 62 autarquias e que tem como principal objetivo o desenvolvimento de mecanismos de democracia 

participativa a nível local. Esta Rede, criada em 2014 no âmbito do projeto “Portugal Participa”, pretende 

basicamente, conforme enunciado na Cláusula 1.ª, Ponto 2, do Protocolo de Colaboração: “ 

a) Promover a democracia participativa a nível local, assegurando o envolvimento dos eleitos, dos técnicos e dos 

cidadãos; 

b) Facilitar a troca de experiências, fortalecendo as práticas em curso e ampliando a novos mecanismos de 

envolvimento dos cidadãos na gestão pública nas autarquias; 

c) Promover a capacitação dos diversos atores envolvidos nos processos participativos; 

d) Criar, alimentar e divulgar um sistema de informação atualizada sobre os mecanismos de democracia 

participativa no país; 

e) Reforçar a gestão pública transparente, assegurando a produção de informação de fácil utilização e a 

compreensão por parte de todos os cidadãos; 

f) Ampliar a Rede através da incorporação progressiva de novas autarquias comprometidas com a democracia 

participativa; 

g) Estabelecer intercâmbio com organizações, tais como ONG, universidades e outras entidades comprometidas 

com estas matérias; 

h) Promover relações de cooperação internacional com outras redes e estruturas, facilitando a incorporação de 

novos mecanismos e divulgando as práticas desenvolvidas em Portugal.” 

O Município de Leiria, enquanto mero observador, tem desenvolvido algumas atividades no âmbito do 

orçamento participativo, mas a possibilidade de fazer parte da estrutura desta Rede será uma mais-valia pois 

permitirá ter voz ativa, uma vez que, enquanto membro efetivo, ganha múltiplos direitos e deveres os quais se 

encontram expostos nas cláusulas 6.ª e 7.ª do supramencionado protocolo, respetivamente, contribuindo para a 

conquista de mais e melhores resultados futuros. 

Ser membro efetivo da RAP, permitirá ao Município de Leiria terá o direito de “participar em todas as ações 

da RAP; partilhar contributos para o possível desenvolvimento de ações; auferir de todos os benefícios e serviços 

proporcionados nas condições que forem estabelecidas; integrar listas candidatas à Presidência; votar nas eleições 

para a Presidência; participar nas assembleias, reuniões para que forem convocados(as) e/ou noutras iniciativas 

para deliberar sobre a RAP; propor a admissão de novos membros ou protocolos de colaboração; ser informado 

sobre as atividades da RAP, os progressos e custos associados; e, candidatar-se ao Prémio de Boas Práticas de 

Participação.” 

O valor implicado nesta despesa foi objeto da proposta de cabimento n.º 3091/19 e o compromisso n.º 

3610/19. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, e atendendo aos fundamentos apresentados na mesma, 

deliberou por unanimidade: 
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a) Propor à Assembleia Municipal que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 53.º por remissão do n.º 3 do 

artigo 56.º, ambos do RJAEL (Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais), 

aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, e da alínea n) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprove a adesão do Município de Leiria à Associação Oficina de Planeamento e 

Participação -AOPP; 

b) Remeter o assunto à Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º, do Anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitando que a mesma seja aprovada em minuta para produzir efeitos 

imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º daquele diploma legal; 

c) Submeter o processo a visto prévio do Tribunal de Contas, em cumprimento do disposto no artigo 56.º, n.º 

2 da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto; 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

27/19,1,1346/19 - 27-11-2019



                                                                                        

Página 1 de 7 
 

 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

 

Rede de Autarquias Participativas 

 

Preâmbulo 

O Município de Leiria e a AOPP – Associação Oficina de Planeamento e Participação, 

consideram de grande interesse para a prossecução dos objetivos da Rede de 

Autarquias Participativas, adiante referida como RAP, o estabelecimento de uma 

estreita cooperação entre as duas instituições; 

A RAP é a primeira estrutura colaborativa em Portugal destinada a congregar as 

autarquias comprometidas com o desenvolvimento de mecanismos de democracia 

participativa a nível local. Foi criada em 2014, no âmbito do projeto Portugal Participa, 

financiado pelo fundo monetário europeu EEA Grants e gerido pela Fundação Calouste 

Gulbenkian através do programa Cidadania Ativa. A equipa da AOPP, esteve envolvida 

em todos os momentos da rede, desde a sua criação, e involucrada na gestão da 

mesma. A sua vasta experiência e conhecimento em áreas como a participação cidadã 

e a democracia participativa, assim como no trabalho com as autarquias portuguesas, 

colocam-na numa posição privilegiada para garantir a prossecução da Rede.  

Nestes termos, conforme deliberação do Executivo Municipal de 26 de Novembro de 

2019, e, de acordo com o disposto nas alíneas o, r, e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, entre 

O Município de Leiria, com sede no Largo da República, 2410-116 Leiria, representado 

por Dr. Gonçalo Lopes, enquanto Presidente da Câmara, adiante designado Município, 

e 

A AOPP – Associação Oficina de Planeamento e Participação, com sede na Rua da 

Feira, Urb. Sporting Clube Olhanense, Lote 9, 1º Dto, pessoa coletiva nº 515 682 896, 

representada por Simone Júlio, Presidente da Direção e Filipa Biel, Secretário da 

Direção, adiante designada Oficina, 
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É celebrado protocolo de colaboração, cujas condições constam das cláusulas 

seguintes. 

 

CLÁUSULA 1ª 

(Objeto) 

1. Constitui objecto do presente protocolo a regulação do apoio do Município à 

Oficina e a definição das condições de colaboração entre as partes, para a 

manutenção da RAP, bem como, a definição dos termos gerais de funcionamento e 

financiamento desta. 

2. A RAP é uma estrutura colaborativa que congrega as autarquias portuguesas 

comprometidas com o desenvolvimento de mecanismos de democracia 

participativa a nível local, à qual o Município adere, e tem como objetivos:  

a.  Promover a democracia participativa a nível local, assegurando o 

envolvimento dos eleitos, dos técnicos e dos cidadãos; 

b. Facilitar a troca de experiências, fortalecendo as práticas em curso e 

ampliando a novos mecanismos de envolvimento dos cidadãos na gestão 

pública nas autarquias; 

c. Promover a capacitação dos diversos atores envolvidos nos processos 

participativos;   

d. Criar, alimentar e divulgar um sistema de informação atualizada sobre os 

mecanismos de democracia participativa no país; 

e. Reforçar a gestão pública transparente, assegurando a produção de 

informação de fácil utilização e a compreensão por parte de todos os 

cidadãos; 

f. Ampliar a Rede através da incorporação progressiva de novas autarquias 

comprometidas com a democracia participativa; 

g. Estabelecer intercâmbio com organizações, tais como ONG, universidades e 

outras entidades comprometidas com estas matérias;  
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h. Promover relações de cooperação internacional com outras redes e 

estruturas, facilitando a incorporação de novos mecanismos e divulgando 

as práticas desenvolvidas em Portugal. 

 

CLÁUSULA 2ª 

(Cooperação) 

As partes comprometem-se, na medida das suas possibilidades, a promover, incentivar 

e desenvolver ações de colaboração, visando a defesa dos interesses da RAP, 

assumindo o compromisso de trabalhar para a concretização dos seus objetivos, de 

acordo com as opções estratégicas tomadas, possibilidades e prioridades definidas. 

 

CLÁUSULA 3ª 

(Obrigações do Município) 

1. O Município concederá à Oficina um apoio de € 950,00 (novecentos e cinquenta 

euros), destinado à concretização de ações no âmbito da RAP, para o período de 1 de 

janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, que não poderá ser utilizado para outros 

fins. 

2. O valor do apoio definido apenas poderá ser alterado por mútuo acordo das partes. 

 

CLÁUSULA 4ª 

(Obrigações da Oficina) 

A Oficina garantirá o secretariado técnico da RAP, disponibilizando os necessários 

meios humanos e materiais, sendo sua obrigação: 

a. Assegurar que as contribuições dos membros só poderão ser gastas em 

despesas inerentes ao direto funcionamento da equipa e ao 

desenvolvimento das atividades da Rede, não podendo em qualquer 

circunstância utilizar esses recursos para outros fins da entidade; 

b. Informar sobre as ações, os progressos e os trabalhos desenvolvidos; 

c. Contribuir para a promoção e desenvolvimento das ações da RAP; 
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d. Respeitar as deliberações e diretrizes da Presidência da RAP e dos seus 

membros efetivos; 

e. Tomar parte ativa nas Assembleias, reuniões e/ ou outras iniciativas da 

RAP; 

f. Exercer com zelo, dedicação e eficiência o cargo para que foi designada; 

g. Promover e gerir todas as fases para eleição da Presidência; 

h. Ser entidade coordenadora da RAP, trabalhando em estreita colaboração 

com a Presidência e todos os membros; 

i. Dinamizar o plano de atividades anual da RAP; 

j. Propor a admissão de novos membros ou protocolos de colaboração. 

 

CLÁUSULA 5ª 

(Estrutura e funcionamento da RAP) 

1. Por decisão dos seus membros, a RAP constitui-se como uma plataforma de 

colaboração, com uma estrutura composta por:  

a. Presidência, com mandatos de 24 meses; 

b. Assembleia de Membros Efetivos, constituída por todas as autarquias 

formalmente aderentes;  

c. Secretaria Técnica, a cargo da Oficina; 

d. Membros Associados, correspondentes a outras entidades que pretendam 

colaborar com a RAP como redes análogas, empresas, organizações, 

universidades e outras.  

2. A admissão de novos membros à RAP está sujeita à manifestação de interesse por 

parte das autarquias e à concordância com os termos definidos no presente Protocolo 

de Colaboração.  

3. O processo de adesão não tem data definida pelo que se encontra 

permanentemente aberto. 
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CLÁUSULA 6ª 

(Direitos dos membros efetivos da RAP) 

Constituem direitos dos membros efetivos: 

a. Participar em todas as ações da RAP; 

b. Partilhar contributos para o possível desenvolvimento de ações; 

c. Auferir de todos os benefícios e serviços proporcionados nas condições que 

forem estabelecidas; 

d. Integrar listas candidatas à Presidência; 

e. Votar nas eleições para a Presidência; 

f. Participar nas Assembleias, reuniões para que forem convocados e/ou 

noutras iniciativas para deliberar sobre a RAP; 

g. Propor a admissão de novos membros ou protocolos de colaboração; 

h. Ser informado sobre as atividades da RAP, os progressos realizados e custos 

associados; 

i. Candidatar-se ao Prémio de Boas Práticas de Participação. 

 

CLÁUSULA 7ª 

(Deveres dos membros efetivos da RAP) 

 
1. Constituem deveres dos membros efetivos: 

a. Contribuir para a promoção e desenvolvimento das ações da RAP; 

b. Trabalhar na defesa dos interesses da RAP, colaborando nas ações 

necessárias para boa prossecução dos seus objetivos. 

c. Contribuir com o pagamento de um apoio financeiro anual, conforme 

estipulado nas condições de adesão; 

d. Respeitar as deliberações da Assembleia de Membros e da Presidência; 

e. Exercer com zelo, dedicação e eficiência as funções para que forem eleitos 

ou designados. 
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CLÁUSULA 8.ª 

(Vigência, revisão e rescisão) 

 

1. O presente Protocolo é válido da data em que é assinado até ao dia 31 de 

dezembro do mesmo ano, sendo automaticamente renovável para o ano civil 

seguinte, nos termos das condições de adesão estabelecidas. 

2. Durante a vigência do protocolo poderão ser-lhe introduzidas alterações, totais ou 

parciais, mediante acordo escrito e assinado pelas partes envolvidas.  

3. Qualquer das partes poderá denunciar ao presente protocolo caso ocorram factos 

que o justifiquem, nomeadamente a falta de cumprimento dos termos acordados.  

4. Caso a denúncia ocorra por falta de cumprimento pela Oficina, deverá ter lugar, se 

o Município assim o entender, a devolução do apoio ou de parte do mesmo. 

5. A denúncia de uma das partes deverá ser efetuada com 60 dias de antecedência, 

por escrito e entregue em mão, ou enviada por correio registado com aviso de 

receção, fax ou correio eletrónico com recibo de leitura para os endereços das 

partes. 

6. A rescisão poderá ainda acontecer mediante mútuo acordo, devendo este constar 

de documento escrito e assinado pelas partes.  

 

CLÁUSULA 9.ª 

(Acordo único, invalidade e integração de lacunas) 

 

1. O disposto no presente Protocolo prevalece sobre as declarações das partes 

eventualmente prestadas em quaisquer outros documentos ou durante a fase das 

negociações, consistindo assim no único documento vinculativo para as partes no que 

respeita ao objeto do presente Protocolo. 

2. A invalidade ou ineficácia de alguma das disposições deste Protocolo ou a eventual 

deteção de lacunas não afetará, na parte que não se encontre viciada, a subsistência e 

a validade do mesmo. 

3. Em substituição das disposições viciadas e no preenchimento das lacunas 
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eventualmente detetadas, serão aplicáveis as normas jurídicas que melhor se 

conformem com a vontade das partes expressa no presente Protocolo ou com a 

vontade que estas teriam tido, de acordo com o fim, o sentido e o equilíbrio do 

presente Protocolo, se tivessem contemplado o caso omisso. 

 

 

Leiria, 6 de dezembro de 2019 

 

 

 

Município de Leiria AOPP – Associação Oficina de Planeamento e 

Participação 

 

 

 

 

 

Gonçalo Lopes Simone Júlio 

  

  

  

  

 Filipa Biel 
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