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REDE BRASILEIRA DE ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO

Constituída em 25 de outubro de 2007, em Belo 
Horizonte. 

Seus trabalhos iniciaram-se com assinatura de 
Protocolo de Intenções, pelo qual aderem à 
Rede 25 cidades do país. 

http://www.pbh.gov.br/redebrasileiraop/newsletter/protocolo_de_intencoes_redeop.pdf
http://www.pbh.gov.br/redebrasileiraop/newsletter/25cidades.htm


Justificativa

• Inexistência de um sistema organizacional no 
Brasil para reunir, de forma democrática, as 
experiências de Orçamento Participativo.

• Necessidade de criação de um espaço 
descentralizado, com flexibilidade e 
conectividade, de interlocução sobre tais 
experiências.



Objetivos

• Promover o encontro de cidades brasileiras que 
possuem visão e iniciativas de democracia participativa;

• Enfrentar os desafios vivenciados por estas iniciativas;

• Fortalecer as experiências de OP;

• Promover iniciativas que sirvam de estímulo para a 
sistematização das experiências de OP, como mapear 
as experiências existentes no Brasil, estruturar um 
banco de dados, realizar estudos etc.



Concepção da Rede

• Relações horizontais

• Trabalho colaborativo e participativo

• Vontade e afinidade entre os participantes



Estrutura atual

Composição atual (formal):  27 cidades

– Cidade Coordenadora 
– Comitê Organizador: 2 efetivos e 1  

suplente por região, totalizando 16 
cidades.

– Grupos de Trabalhos

Adesão de 8 cidades neste Ato.

Em processo de adesão outras14 cidades



Estrutura

Coordenação: Belo Horizonte 

Comitê Organizador:

• Região Sudeste: Cariacica (titular); Guarulhos (titular); São Carlos (suplente).

• Região Norte: Manaus (titular) A definir a segunda cidade titular e a suplente.

• Região Nordeste: Recife (titular); João Pessoa (titular); Olinda (suplente)

• Região Sul: Gravataí (titular); Porto Alegre (titular); São Leopoldo (suplente). 

• Região Centro Oeste: a definir. 

Grupos de Trabalho (definidos no III (último) encontro nacional da Rede):
• Formação e capacitação
• Análise de Cenário
• Memória e Iconografia do OP no Brasil
• Organização e Infra-estrutura
• Projeto África – Brasil (Guia Passo a Passo do OP)



Funcionamento

Articulação no plano virtual e presencial:

• instrumentos e ferramentas de      
comunicação 

• cronograma de atividades



WEBSITE DA REDE BRASILEIRA OP



Funcionamento
No plano virtual:

• Informativo “Notícias da Rede”
Contato:
– www.pbh.gov.br\redebrasileiraop
– www.redebrasileiraop.com.br
– redebrasileiraop@pbh.gov.br

• Emails
• Telefone
• Skype
• Vídeo Conferencia
• Grupo yahoo
• Chat

http://www.redebrasileiraop.com.br/
mailto:redebrasileiraop@pbh.gov.br


Funcionamento
No plano presencial:

• 3 Encontros Nacionais: 
– I: BH – out – 2007 (Seminário Rede Brasileira de OP); 
– II – Porto Alegre – fev – 2008 (Conferencia Mundial sobre 

desenvolvimento das cidades); 
– III – BH – dez-2008 (Seminário Internacional de OP)  

• Reuniões de Grupos de trabalho:
– SP / Osasco – maio – 2008

• Próximo encontro nacional da Rede: 
– 14 A 16 de Dez – 2009  em Vitória 



Divulgação e Participação da Rede Brasileira de Orçamento 
Participativo

Âmbitos Nacional e Internacional:

• Oficina durante a Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento das Cidades 
– Porto Alegre

• Visita à Belo Horizonte de delegação Africana
• Seminário sobre Participação Popular na África do Sul (Durban)
• Atividades conjuntas com a Frente Nacional de Prefeitos
• Encontro de Governos Locais Lusófonos
• Apresentação da experiência em Portugal (Palmela)
• Seminário Internacional de OP/BH
• Criação da Plataforma Internacional de OP, como uma das entidades 

signatárias.
• Participação no Encontro Internacional sobre Democracia Participativa, 

Descentralização e Desenvolvimento Social.
• Participação do Censo OP, como facilitador e colaborador
• Participação do Projeto de Cooperação Bilateral de aprendizado entre os 

continentes Africano e Latino-Americano. 



RESULTADOS PRELIMINARES DO CENSO OP 2008

Concentração de experiências de OP no período 2005-2008: 
Sudeste – 41%
Nordeste – 22% (Segundo o Censo OP  foi, proporcionalmente, a região de 

maior expansão das experiências de OP)
Sul – 21%

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano: 
IDH das cidades com OP é acima da média nacional. Mesmo na região 

nordeste, região com menores IDH e que houve significativa expansão 
de cidades com OP.  

Os casos novos de OP seguem o mesmo padrão: IDH próximo da média 
nacional e acima da média regional.

Experiências de OP com diversificação metodológica: Temáticas variadas 
(gênero, jovem, cultura etc.); Articulação com instrumentos de planejamento e 
políticas setoriais etc.

Fonte:The expansion of participatory budgeting in Brazil – an analysis of the successful 
cases bases upon design and socio-economic indicators. AVRITZER, L. WAMPLER, B. 

(coords.) - Projeto Censo OP.



Como aderir:
• A adesão dos Municípios se dá 

através de contato com a 
Coordenação da Rede, que lhes 
enviará o Termo de Adesão para 
assinatura do representante legal da 
cidade, ou pelo site da Rede
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