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O Corpo Nacional de Escutas é um movimento de educação não formal de crianças 
e jovens, visando contribuir para a sua realização pessoal e cidadania ativa.

Atento ao que se passa à sua volta, e em especial no que concerne às temáticas que 
mais têm a ver com as crianças e jovens, o Corpo Nacional de Escutas entende a 
importância capital de promover o conhecimento, a preparação e a motivação para 
uma participação política ativa, consciente e salutar.

Neste contexto, importa desenvolver ferramentas e propostas, enquadráveis no pro-
jeto educativo de cada secção, que promovam a criação de oportunidades para os 
elementos das diversas secções perceberem, e mesmo experimentarem, os vários 
contextos e vivências da vida política.

Nesta perspetiva, no âmbito do Projeto Participação Política, desenvolvido pela 
Equipa Pedagógica Mundo Melhor, foi criado e desenvolvido o “Kit Assembleia Mu-
nicipal”.
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O «Kit Assembleia Municipal» visa proporcionar uma ferramenta que apresente e proporcione 
contacto com a assembleia municipal, um dos mais próximos – e por isso basilar – órgãos de 
participação e representação política do sistema democrático português.

Este kit é destinado a todas as secções, apresenta uma explicação da organização e funciona-
mento	dos	órgãos	municipais,	um	conjunto	de	atividades	e	desafios	que	permitem	que	cada	
criança e jovem que o complete possam progredir em alguns dos trilhos do sistema de pro-
gresso.

Os objetivos do «Kit Assembleia Municipal» são:
• Dar a conhecer a composição e o funcionamento do sistema político português, na sua ver-

tente municipal;

• Dar a conhecer o conceito e o funcionamento da assembleia municipal;

• Dar a conhecer conceitos e valores associados à participação política e à cidadania;

• Incentivar à participação cívica, a começar pelo município onde reside;

• Provocar	a	reflexão	e	o	debate	sobre	questões	da	vida	das	pessoas	e	da	comunidade,	incen-
tivando as crianças e jovens a desenvolver e fundamentar as suas opiniões pessoais;

Este kit propicia a cada escuteiro experiências sobretudo nas áreas de desenvolvimento 
social, intelectual e de carácter, tais como:
• Exercer ativamente cidadania;

• Procura do conhecimento;

• Resolução de problemas;

• Criatividade e expressão;

• Solidariedade e tolerância;

• Interação e cooperação;

• Autonomia;

• Responsabilidade;

• Coerência.

Consequentemente proporciona o desenvolvimento de atitudes como:
• Defender as ideias próprias;

• Criar projetos em interação com a sociedade e os outros relacionados com os seus conhe-
cimentos e visão;

• Conhecer e exercer os seus direitos e deveres enquanto cidadão;

• Participar ativa e conscientemente na comunidade onde se insere;

• Intervir na promoção de causas comuns;

• Agir na sociedade numa perspetiva de serviço;

• Comunicar com os outros, demonstrando tolerância e respeito perante outros pontos de 
vista;

• Relacionar-se com os demais, contribuindo ativamente para o sucesso coletivo;

• Assumir papéis de liderança;

• Ser	capaz	de	identificar	e	trabalhar	em	prol	do	bem	comum.	

Enquadramento Pedagógico
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O «Kit de Assembleia Municipal» encontra-se organizado em duas fases principais: CONHE-
CER e PARTICIPAR.

Ao longo deste capítulo poderá perceber-se como utilizar este kit, o que se pretende em cada 
fase e como aplicá-lo na unidade.

Conhecer previamente o funcionamento, mas sobretudo os conceitos e conteúdos intrínsecos 
ao funcionamento da assembleia municipal, é fulcral para uma correta e plena concretização 
de objetivos. Assim, para além dos conteúdos constantes do kit, poderá recorrer-se a outras 
fontes, ou mesmo solicitar-se a colaboração dos serviços de apoio à respetiva assembleia mu-
nicipal.

Apesar do kit facultar as ferramentas necessárias para que as crianças e jovens adquiram e com-
preendam todos os conceitos no decurso da concretização das atividades propostas, nada im-
pede	–	podendo	até	ser	estimulante	e	desafiador	–	que	o	mesmo	seja	trabalhado	envolvendo	
as crianças e jovens numa busca mais profunda de conhecimento nesta área, desenvolvendo 
continuamente conhecimentos, competências e atitudes no campo da participação política.

A fase CONHECER pretende ensinar e transmitir, de forma adequada a cada faixa etária, os 
conceitos necessários ao desenvolvimento das atividades propostas e ao conhecimento do 
enquadramento e funcionamento político do respetivo município.

Na fase PARTICIPAR pretende-se aplicar os conhecimentos adquiridos na comunidade local, 
em parceria com a respetiva assembleia municipal, que as crianças e jovens são chamados a 
conhecer, assistir, recriar ou mesmo participar.

Assim, o CONHECER permitirá o PARTICIPAR, mas, por sua vez, PARTICIPAR levará a CONHE-
CER melhor.

 

O estabelecimento de uma parceria com a respetiva assembleia municipal, cujo apoio se deve 
solicitar apresentando o sentido e propósito pedagógico desta atividade, é crucial para a fase 
CONHECER, pelo que deve ser previamente assegurado.

Como Utilizar
CONHECER é uma das palavras-chave para a utilização deste kit. Será nesta fase que cada 
escuteiro deve ser motivado a conhecer:

• Poder local;

• Autarquias locais;

• Órgãos autárquicos;

• Assembleia municipal;

• Participação política e cidadania ativa.

Apesar das atividades escolhidas para a aquisição de conhecimentos serem autónomas, as 
mesmas deverão ser desenvolvidas e avaliadas de modo a que cada escuteiro adquira os co-
nhecimentos básicos. Só assim, esta fase assegurará que cada um compreende e se sente 
motivado para a fase seguinte.

Poder Local
A designação poder local decorre da dicotomia local versus central (governo do país), onde 
o poder local, por se encontrar mais próximo das pessoas, conhece melhor os seus pro-
blemas e as suas necessidades. Por esta razão, os concelhos possuem órgãos de governo, 
representativos das respetivas populações, que são eleitos e que garantem a concretização 
dos interesses da população.

Em Portugal, até ao século XIX, o município possuiu sempre a mesma organização, sen-
do essencialmente a única entidade descentralizada, o pilar da autonomia face ao poder 
central. O facto de se encontrar próximo das populações desencadeou, claro está, uma 
tendência para o controlo por parte do poder central, tanto em períodos da história com 
eleições como em períodos da história sem eleições.

Mais recentemente, a expressão poder local aparece na Constituição Portuguesa de 1976, 
ao abrir o título dedicado às autarquias locais. A existência de competências a serem exer-
cidas	localmente	pretende	garantir	uma	maior	eficácia	na	resolução	de	certos	problemas.	
Existem atualmente duas formas de poder local no nosso país: os concelhos (a forma mais 
característica e antiga de administração local em Portugal) e as freguesias. Estas autarquias 
constituem-se como pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos. As 
relações do poder local com o Estado têm várias vertentes, de entre as quais se destacam 
as seguintes:

• O poder local e o poder central cooperam na resolução de problemas das populações 
–	de	forma	coordenada,	partilham	o	esforço	administrativo	e	financeiro,	seja	associan-
do-se para a realização de determinada obra, seja fazendo o poder local determinadas 

Conhecer

Conhecer Participar
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obras e o poder central outras;

• O	Estado	distribui	verbas	às	autarquias	e,	por	outro	lado,	fiscaliza	o	cumprimento	da	lei,	
tendo	o	poder	local,	de	resto,	autonomia	administrativa	e	financeira.

• O poder local, democraticamente eleito, representa as populações perante o Estado, 
fazendo-lhe chegar os seus problemas e reivindicações.

• Hoje, em Portugal, o poder local, tendo resistido a todas as mudanças de regime e pas-
sado por várias formas de ligação com o poder central, é reconhecido como um eixo 
fundamental de promoção do desenvolvimento.

Algumas curiosidades
Maior concelho: Odemira, com 1.719,73 km²;

Concelho com maior número de freguesias: Barcelos, com 61;

Concelho sem nenhuma freguesia: 1, Vila do Corvo;

Concelhos com apenas uma freguesia: 6; Alpiarça, Barrancos, Castanheira 
de Pera, Porto Santo, São Brás de Alportel e São João da Madeira;

Concelhos territorialmente descontínuos: 6; Montemor-o-Velho, Soure, 
Vila Real de Santo António, Trancoso, Montijo, Oliveira de Frades;

Município mais antigo: São João da Pesqueira, tendo sido fundado em 
1055;

Menor freguesia do país: São Bartolomeu, concelho de Borba, com 20 
hectares;

Maior freguesia do país: União das Freguesias de Alcácer do Sal (Santa 
Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana, concelho de Alcácer do Sal, 
com 888 km² de área.

Autarquias Locais
Numa primeira linha, Portugal está organizado em 18 distritos, entidade administrativa re-
gional sem qualquer representatividade política, e ainda nas regiões autónomas da Madei-
ra e dos Açores.

Ao nível das autarquias locais, o território português apresenta 308 concelhos (278 no con-
tinente, 11 na Madeira e 19 nos Açores), sendo que cada um é constituído por uma ou mais 
freguesias, num total de 3.092 freguesias.

Nos termos da Constituição da República Portuguesa, a organização democrática do Esta-
do compreende a existência de autarquias locais, as quais são pessoas coletivas territoriais 
dotadas de órgãos representativos e que visam a prossecução de interesses próprios das 
populações respetivas (artigo 235.º). No continente, as autarquias locais são as freguesias, 
os municípios e as regiões administrativas (artigo 236.º/1), embora estas últimas ainda não 
tenham sido instituídas em concreto (artigos 255.º e 256.º).

Os municípios são as autarquias locais que visam a prossecução de interesses próprios da 
população residente na circunscrição concelhia, mediante órgãos representativos por ela 
eleitos.

As freguesias são as autarquias locais que, dentro do território municipal, visam a prossecu-
ção de interesses próprios da população residente em cada circunscrição paroquial.

Portugal conheceu recentemente uma nova lei [Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro] que 
veio reformar a Administração Local, designadamente a sua expressão territorial. Esta re-
cente reorganização administrativa territorial autárquica veio trazer alterações a cerca de 
1.800 das 4.260 freguesias então existentes.

Camâra Municipal Junta de Freguesia
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Órgãos Autárquicos
Tal como um país possui os seus órgãos de soberania – em Portugal são o Presidente da 
República, a Assembleia da República, o Governo e os Tribunais –, cada autarquia tem 
igualmente os seus órgãos autárquicos.

Freguesia
Os órgãos representativos da freguesia são a assembleia de freguesia e a junta de freguesia.

Assembleia de Freguesia
De acordo com o determinado na Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, a assembleia de 
freguesia é o órgão deliberativo da freguesia, sendo eleita por sufrágio universal direto 
e secreto dos cidadãos recenseados na área de freguesia, segundo o sistema de repre-
sentação proporcional.

A assembleia de freguesia é composta por 19 membros quando o número de eleitores 
for superior a 20.000, por 13 membros quando for igual ou inferior a 20.000 e superior 
a 5.000, por 9 membros quando for igual ou inferior a 5.000 e superior a 1.000 e por 7 
membros quando for igual ou inferior a 1.000.

Nas freguesias com mais de 30.000 eleitores, o número de membros atrás referido é 
aumentado de mais um por cada 10.000 eleitores para além daquele número.

Nas freguesias com 150 eleitores ou menos, o órgão representativo da freguesia, do-
tado de poderes deliberativos, é o plenário de cidadãos eleitores, constituído pelo 
universo	dos	cidadãos	recenseados	na	respetiva	área	geográfica.

Junta de Freguesia
A junta de freguesia é o órgão executivo colegial da freguesia, é constituída por um 
presidente e por vogais, sendo que dois exercerão as funções de secretário e de te-
soureiro.

Nas freguesias com mais de 150 eleitores, o presidente da junta é o cidadão que enca-
beçar a lista mais votada para a assembleia de freguesia e, nas restantes, é o cidadão 
eleito pelo plenário de cidadãos eleitores recenseados na freguesia.

Município
Os órgãos representativos do município são a assembleia municipal e a câmara municipal.

Assembleia Municipal

A assembleia municipal é o órgão deliberativo do município.

Composição

A assembleia municipal é constituída pelos presidentes das juntas de freguesia, que a 
integram por inerência, e por membros eleitos pelo colégio eleitoral do município, em 
número igual ao daqueles mais um e não inferior ao triplo do número de membros da 
respetiva câmara municipal.

Nas sessões da assembleia municipal participam os cidadãos que encabeçaram as lis-
tas mais votadas na eleição para as assembleias de freguesia da área do município, 
mesmo que estas ainda não estejam instaladas.

Funcionamento

O funcionamento da assembleia municipal regula-se pelo respetivo regimento, que a 
mesma aprova.

A assembleia municipal reúne em cinco sessões ordinárias anuais, em fevereiro, abril, 
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junho, setembro e novembro ou dezembro, convocadas com uma antecedência míni-
ma de oito dias por edital e por carta com aviso de receção ou protocolo.

A assembleia municipal reúne em sessão extraordinária por iniciativa do seu presiden-
te, da mesa ou após requerimento:

• Do presidente da câmara municipal, em cumprimento de deliberação desta;

• De um terço dos seus membros;

• De um número de cidadãos eleitores inscritos no recenseamento eleitoral do muni-
cípio equivalente a 5% do número de cidadãos eleitores, até ao limite máximo de 
2500.

Todas as sessões da assembleia municipal são públicas e têm um período para inter-
venção do público, durante o qual lhe serão prestados os esclarecimentos solicitados.

A convocatória e orientação dos trabalhos da assembleia municipal é são da compe-
tência da mesa da assembleia, composta por um presidente, por inerência presidente 
da assembleia municipal, um 1.º secretário e um 2.º secretário, e eleita, por escrutínio 
secreto, pela assembleia municipal, de entre os seus membros.

Quando há eleições, o presidente da assembleia municipal cessante deve proceder à 
instalação	da	nova	assembleia	municipal	no	prazo	de	20	dias	após	o	apuramento	defi-
nitivo dos resultados eleitorais.

No exercício das respetivas competências, a assembleia municipal é apoiada por traba-
lhadores dos serviços do município a afetar pela câmara municipal.

Competências:

Competências	de	apreciação	e	fiscalização	(sob	proposta	da	câmara	municipal):

• Aprovar o plano e o orçamento do município;

• Aprovar	as	taxas	do	município	e	fixar	o	respetivo	valor;

• Deliberar em matéria de exercício dos poderes tributários do município;

• Autorizar a contratação de empréstimos;

• Aprovar as posturas e os regulamentos do município;

• Aprovar os planos diretores e demais instrumentos estratégicos do município;

• Autorizar a câmara municipal a adquirir, alienar ou onerar bens imóveis;

• Deliberar sobre formas de apoio às freguesias;

• Aprovar a criação ou reorganização dos serviços municipais e dos serviços muni-
cipalizados;

• Autorizar a câmara municipal a celebrar contratos de concessão;

• Aprovar as normas previstas nos regimes do ordenamento do território e do urba-
nismo;

• Autorizar o município a constituir as associações intermunicipais;

• Deliberar sobre a criação do corpo de polícia municipal.

Outras	competências	de	apreciação	e	fiscalização:

• Acompanhar	e	fiscalizar	a	atividade	da	câmara	municipal,	dos	serviços	municipali-
zados e das empresas locais;

• Apreciar os resultados da participação do município nas empresas locais;

• Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presi-
dente	da	câmara	municipal	acerca	da	atividade	desta	e	da	situação	financeira	do	
município;

• Solicitar e receber informação, através da mesa e a pedido de qualquer membro, 
sobre assuntos de interesse para o município e sobre a execução de deliberações 
anteriores;

• Aprovar referendos locais;

• Conhecer	e	tomar	posição	sobre	os	relatórios	definitivos	resultantes	de	ações	tu-
telares ou de auditorias executadas sobre a atividade dos órgãos e serviços do 
município;
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• Elaborar e aprovar o regulamento do conselho municipal de segurança;

• Pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos que visem a prossecução das 
atribuições do município;

• Fixar o dia feriado anual do município;

• Estabelecer a constituição dos brasões, dos selos e das bandeiras do município.

Competências de funcionamento:

• Elaborar e aprovar o seu regimento;

• Deliberar sobre a constituição de delegações, comissões ou grupos de trabalho.

Câmara Municipal
A câmara municipal é o órgão executivo colegial do município, sendo constituída por um 
presidente e por vereadores, um dos quais designado vice-presidente, eleitos pelos cida-
dãos eleitores recenseados na sua área. A eleição da câmara municipal é simultânea com a 
da assembleia municipal, salvo no caso de eleição intercalar.

Participação Política e Cidadania Ativa

A	cidadania	pode	ser	definida	como	um	conjunto	de	direitos	e	deveres	os	quais	 regem	
a relação de um indivíduo com a sociedade em que vive. A cidadania pressupõe, pois, 
a existência de uma comunidade política comum, em que os indivíduos gozam de igual 
estatuto	definido	em	 leis	gerais	previamente	estabelecidas	e	participam	no	governo	da	
comunidade.

Assim, a participação política constitui um inalienável direito de cidadania e um dever de 
cada cidadão.

Por participação política pode-se entender uma grande variedade de atividades, como 
votar, candidatar-se a algum cargo eletivo, apoiar um candidato ou agremiação política, 
participar	em	reuniões,	manifestações	ou	comícios	públicos,	proceder	à	reflexão	ou	discus-
são de assuntos políticos, entre outros.

A	participação	política	pode	classificar-se	em	três	vertentes	[PAD]	–	Presença,	Ativação	e	
Decisão.

A Presença constitui a forma menos intensa de participação, pois engloba somente com-
portamentos tipicamente passivos, como, por exemplo, a participação em reuniões, ou 
meramente recetivos, como a exposição a mensagens e propagandas políticas.

Na Ativação, a participação expressa-se em atividades voluntárias que os indivíduos de-
senvolvem dentro ou fora de uma organização política, podendo abranger participação 
em campanhas eleitorais, propaganda e militância partidária, além de participação em ma-
nifestações públicas.

Já a terceira etapa de participação, a Decisão, corresponde à situação em que o indivíduo 
contribui direta ou indiretamente para uma decisão política, elegendo um representante 
político (delegação de poderes) ou candidatando-se a um cargo político legislativo ou exe-
cutivo.

O Escutismo pretende contribuir para o desenvolvimento integral de crianças e jovens, 
ajudando-os a tornarem-se pessoas adultas realizadas e fortemente comprometidas com a 
comunidade, num quadro de cidadania ativa.

Esta cidadania ativa não pode obliterar a vertente da participação política, sob pena de se 
tornar	incompleta,	inconsequente	ou	mesmo	ineficaz.

Assim, é importante desenvolver formas informadas e adequadas de capacitação e inter-
venção em termos de participação política.



Kit Assembleia Municipal

16
Kit Assembleia Municipal

17

Como referiu, perante uma audiência de jovens, o Papa Francisco, «envolver-se na política 
é uma obrigação para um cristão», pois, frisou, «devemos implicar-nos na política, porque 
a política é uma das formas mais elevadas da caridade, visto que procura o bem comum».

PARTICIPAR é a segunda, e complementar, parte que este kit propõe. Participar, neste contex-
to, é ir ao encontro do órgão político, da assembleia municipal, conhecê-la diretamente, tomar 
parte dela.

PARTICIPAR pode assumir diversas formas que, segundo a circunstância e disponibilidade lo-
cais, bem como conforme a secção que esteja a trabalhar este tema, poderão ser utilizadas de 
forma isolada ou única, sequencial ou complementarmente.

Em seguida, são apresentadas propostas de atividades que podem ser desenvolvidas em 
unidade ou agrupamento sobre a temática abordada neste kit. As atividades podem ser de-
senvolvidas de forma independente pelas unidades ou de um modo concertado por todo o 
agrupamento. Primeiramente, surgem as atividades para as unidades e, em último, a atividade 
de agrupamento que envolve uma preparação por parte de todas as unidades e que deve ser 
feita previamente à atividade de agrupamento.

Qualquer atividade proposta neste kit é suscetível de ser adequada ou adaptada, se o dirigen-
te que a dinamiza entender que as alterações feitas contribuem positivamente para atingir os 
objetivos pedagógicos propostos.

Participar

Esta fase do CONHECER deve ser trabalhada de forma a que os conhecimentos se alcan-
cem de forma ativa e participada, individual ou coletivamente, evitando-se – ou reduzin-
do-se ao mínimo indispensável – eventuais sessões expositivas.

Naturalmente, dever-se-á ter em conta a idade e maturidade das crianças e jovens em 
termos da extensão e profundidade dos conhecimentos que se entende deverem adquirir 
nesta fase.

De seguida, apresentaremos diversas ferramentas pedagógicas que poderão contribuir, 
individual ou conjugadamente, para trabalhar esta vertente.
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No caso da I secção, tendo em conta as idades dos lobitos, propomos que se siga uma estru-
tura diferente das outras secções, sendo feita uma analogia da assembleia municipal com a 
rocha	do	conselho.	Neste	sentido,	a	estrutura	assume	contornos	mais	específicos	para	a	vida	
da alcateia não tão direcionados para o município.

Dinamizar a Rocha do Conselho

Objetivos: 
• Entender o que é a rocha do conselho, bem como a sua importância;

• Compreender a noção de hierarquia e democracia;

• Participar na vida da unidade.

Proposta de atividade:
Realizar uma rocha do conselho, precedida de reuniões de bando, onde os lobitos discutem o 
que mudaria na sede e/ou covil.

Para que esta noção de democracia e hierarquia seja compreendida da melhor forma, sugeri-
mos que os temas debatidos na rocha do conselho sejam primeiramente sugeridos em bando, 
conversados em conselho de guias e só depois debatidos nesta.

Lobitos

Participar no Dia do Município

Objetivos:
• Participar com a comunidade nas comemorações do município;

• Identificar	monumentos	e	personalidades	importantes	do	município.

Proposta de atividade:
Associar a alcateia às comemorações do Dia do Município, interagindo com os responsáveis de 
cargos públicos. Esta interação deverá ser direcionada para a compreensão de como funciona 
o município e quais as responsabilidades inerentes à pessoa em causa. Uma boa ideia será 
realizar uma entrevista como a que se segue:

• Qual o seu cargo no município?

• Quais são as suas principais responsabilidades?

• Como é o seu dia-a-dia?

• Como toma as decisões necessárias? Consulta a assembleia municipal?

• Como é que a alcateia pode ajudar o município?

• Direitos e deveres do explorador/moço
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Exploradores e Moços

Decidir Direitos e Deveres

Os direitos e deveres de cada munícipe são decididos nas assembleias municipais. No entanto, 
estas decisões não são tomadas ao acaso e existe um processo de consideração anterior às 
mesmas. Nesta dinâmica é exatamente isso que se propõe aos exploradores e moços, que 
reflitam	e	decidam	quais	são	os	seus	direitos	e	deveres	enquanto	tal.

Objetivos:
• Projetar a socialização e a comunicação;

• Potenciar a criatividade;

• Dar a conhecer a importância da cidadania.

Proposta de atividade:  
Num	painel	(pode	ser	um	flip	chart	ou	papel-cenário,	visível	para	toda	a	expedição	ou	flotilha),	
expor uma grelha estruturada da seguinte forma:

Cada patrulha/tripulação deverá sugerir pelo menos 2 direitos (ex.: sentir-se seguro; ser respei-
tado) e 2 deveres (ex.: arrumar a tenda; respeitar os outros) do explorador ou moço. A patrulha 
pode discutir entre si quais os que considera mais importantes sugerir. Todas as sugestões 
serão aceites na grelha.

Depois de recolhidas as sugestões deverá ser elaborado pelos exploradores ou moços um painel 
de	compromisso	da	expedição	ou	flotilha.	O	painel	deverá	consistir	em	apenas	quatro	direitos	
e	quatro	deveres	fundamentais	dos	exploradores	ou	moços.	Assim,	toda	a	expedição	ou	flotilha	
deve	debater	quais	considera	mais	importantes	estarem	presentes	no	painel	final.	O	painel	de	
compromisso deve ser feito inteiramente pelos exploradores ou moços, ilustrando da melhor 
forma	as	suas	escolhas.	O	painel	de	compromisso	deve	ser	afixado	e	ficar	à	vista	de	todos.

Direitos e deveres do explorador/moço

Direitos Deveres

Nós por Cá

Objetivos:
• Potenciar a participação na comunidade local;

• Potenciar a capacidade de iniciativa;

• Interagir com adultos;

• Estimular o interesse pela cidadania e pelo município.

Proposta de atividade:
Percorrer o município, recolhendo fotos ou testemunhos de situações a melhorar, fazendo-os 
chegar aos órgãos de soberania competentes (junta de freguesia e/ou câmara municipal) e 

apontando	sugestões	proativas	para	os	problemas	identificados.
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Pioneiros e Marinheiros

Processo Legislativo

Objetivos:
• Estimular a capacidade de expressão e argumentação;

• Proporcionar	uma	reflexão	acerca	de	temáticas	que	preocupem	os	jovens.

Proposta de atividade:  
Simular todo o processo legislativo de um município. Cada equipa/equipagem constitui uma 
freguesia em que o guia/mestre toma o papel de presidente da junta. A restante assembleia 
municipal é eleita de entre os restantes membros das equipas; estes devem apresentar propos-
tas de mudanças para a sua unidade. Deve ser eleito o número de elementos igual ao número 
de guias, mais um. De entre a assembleia constituída deve ser eleito um presidente de mesa 
que moderará o debate. O mesmo deverá incidir sobre as propostas apresentadas e dele de-
verá resultar a aprovação, ou não, das mesmas, não sendo estas vinculativas.

Evento Comunitário

Objetivos:
• Trabalhar valores e a responsabilidade social;

• Promover o envolvimento com a comunidade local.

Proposta de atividade:  
Colaborar com a junta de freguesia num evento comunitário (em comunidade/frota ou em 
equipa/equipagem), como por exemplo: ações de solidariedade, eventos sociais, etc.

O Público Decide

Objetivos:
• Conhecer as regras do debate parlamentar;

• Fomentar a defesa de ideias próprias;

• Criar espírito crítico.

Proposta de atividade:  
Fazer um debate ao estilo “Oxford Union Debating Society” (ver regras do debate em anexo) 
sobre um tema de interesse do grupo.

Sugestão de temas:

• Ambiente;

• Segurança na Internet;

• A importância dos estudos para o futuro.
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Caminheiros e Companheiros

Assembleia Municipal

Objetivos:
• Melhorar os conhecimentos políticos, culturais e sociais da comunidade local;

• Estimular o gosto pela participação cívica e política;

• Reconhecer que as decisões políticas afetam as nossas vidas;

• Perceber o funcionamento de uma assembleia municipal.

Proposta de atividade:  
Assistir em clã/comunidade ou em tribo/companha a uma assembleia municipal.

Orçamento Participativo

Objetivos:
• Estimular o gosto pela participação cívica e política;

• Reconhecer que as decisões políticas afetam as nossas vidas;

• Contribuir ativamente para a melhoria da qualidade de vida no município.

Proposta de atividade:  
Criar uma proposta para o Orçamento Participativo da sua autarquia (tribo /companha ou clã /
comunidade). Caso não exista Orçamento Participativo, propor a criação de um projeto similar 
no seu município.

Nota: Exemplo de Orçamento Participativo (o que é, como participar, etc.) em anexo.



Kit Assembleia Municipal

26
Kit Assembleia Municipal

27

Preparar uma intervenção e participar numa sessão da assembleia municipal.

Proposta de atividade: Simular uma assembleia municipal em agrupamento, onde cada secção 
apresenta	os	resultados	obtidos	após	a	realização	das	atividades	propostas	em	baixo.	No	final,	será	
redigido um documento que compilará as sugestões mais pertinentes e que será apresentado pelo 
clã /companha à assembleia municipal. O funcionamento da assembleia deverá ser dinamizado 
pelo clã/comunidade.

O meu município ideal (lobitos)
Proposta de atividade: Cada lobito deve desenhar em casa como gostaria de ver a sua cidade/
vila/aldeia e depois apresentar à alcateia o seu desenho. Desta forma, para além de um envol-
vimento dos seus familiares, também permite que exista uma forma de expressão mais livre.

O que mudaria no meu município? (exploradores e moços)
Proposta de atividade: Pequeno jogo de cidade/vila, em patrulha/tripulação, com um percur-
so	previamente	definido,	contendo	postos	em	determinados	 locais-chave	para	o	exercício	da	
cidadania num município (ex.: junta de freguesia, câmara municipal, tribunal, etc.). Durante o 
percurso, terão de fazer uma fotorreportagem de situações que gostariam de ver mudadas no 
seu município. A fotorreportagem deverá ser apresentada a toda a expedição assim como as su-
gestões	para	que	essas	mudanças/melhorias	ocorram.	No	final,	deverão	ser	compiladas	todas	as	
sugestões, para serem apresentadas ao agrupamento (sessão da assembleia em agrupamento). 

“Shark Tank do teu município” (pioneiros e marinheiros)
Proposta de atividade: Cada equipa/equipagem deve eleger uma alteração que gostasse de ver na 
sua cidade e preparar a apresentação da mesma como se fosse um produto/serviço que deseja vender.

Cada equipa deverá funcionar como se fosse um fundo de investimento e deverá escolher o melhor 
projeto de investimento (aquele que será apresentado na atividade de agrupamento). Para tal, as 
equipas/equipagens dispõem de uma mesma quantia (ex.: 2M €) para investir como entenderem nas 
diferentes propostas (ex.: Equipa A – 1,7M €, Equipa B – 0,3M€, Equipa C – 0€). É permitido às equipas 
/equipagens investirem no máximo metade na sua proposta (ex.: 1M€ para 2M€ iniciais). O investi-
mento é feito em simultâneo por todas as equipas, pelo que estas devem tentar captar investimento 
enquanto	aplicam	o	capital	inicial.	O	“mercado”	deve	fechar	ao	fim	de	um	tempo	limite	(ex.:10	min).	
Todas	as	equipas	/equipagens	que	não	cumpram	as	regras	são	automaticamente	desqualificadas.

Debater o município 
Deverão aproximar-se daquilo que é a assembleia municipal (sugere-se seguir as regras do 
“Oxford Union Debating Society” em anexo). Durante o debate, deverá primeiro ser decidido 
qual ou quais os problemas a abordar pelo clã e, seguidamente, qual a proposta de resolução 
apresentada ao agrupamento.

Dinâmica em Agrupamento 

Constituição da República Portuguesa

Artigos 250.º a 251.º.

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro

Estabelece o quadro de competências, assim como o regime jurídico de funcionamento, dos 
órgãos dos municípios e das freguesias.

Artigos 41.º a 55.º.

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermuni-
cipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autar-
quias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo 
autárquico.

Artigos 24.º a 31.º.

Legislação
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Constituição da República Portuguesa

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

Martins, Rui [2013] “Envolvimento na política «é uma obrigação para um cristão», frisa papa 
Francisco” in www.snpcultura.org (7.6.2013).

Sani, Giacomo [sd] Participação Política, in Bobbio, Norberto et al. [1998] Dicionário de Política, 
Fundação Universidade de Brasília, Brasília.

Secretaria Nacional Pedagógica – Corpo Nacional de Escutas [2010] Programa Educativo, Cor-
po Nacional de Escutas, Lisboa.
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Regras para um debate ao estilo “Oxford Union Debating Society”
(retirado do site do Instituto Português de Relações Internacionais – referente às regras de 
debates públicos organizados por este instituto – http://www.ipri.pt)

Debate - O Público decide

Será apresentada uma moção sobre uma questão de atualidade. Esta moção será defendida 
e atacada por duas equipas. A vitória no debate é decidida por votação do público presente. 

Estes debates, que se reclamam do estilo da Oxford Union Debating Society, são governados 
por regras básicas. 

Estas regras são essenciais para garantir uma rigidez da estrutura do debate, sem a qual as 
discussões descambariam muito rapidamente em «vale-tudo» opinativos, que justamente se 
pretendem evitar.

 As regras básicas e o formato serão sempre seguidos escrupulosamente. Só os conteúdos são 
livres, o único limite que lhes é imposto é o limite da capacidade de ganhar votos para triunfo 
no debate. 

Glossário 

A assembleia designa o conjunto de pessoas que assistem ao debate. 

A assembleia é convocada para debater uma moção, comummente formulada «Esta assem-
bleia julga que…» 

“Moção” – Proposta apresentada numa assembleia e submetida a avaliação e votação.

O debate é governado por uma presidência, que tem por função manter a ordem, garantir o 
respeito dos tempos e o bom cumprimento das regras. 

Regra geral, defrontam-se quatro oradores, divididos em duas equipas de dois. Os proponen-
tes têm a função de apresentar e defender a moção. Aos oponentes cabe discordar e arrasar 
a moção. 

Os membros das equipas são designados por primeiro e segundo proponentes e primeiro 
e segundo oponentes. 

A audiência é referida como o público. 

Anexos
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Estrutura do debate
1. Abertura pela presidência 

O debate será aberto pela presidência, com breves palavras sobre a moção a debate, as 
regras de participação do público e os procedimentos da votação. 

A presidência dará a palavra ao primeiro orador para começar o debate. A presidência deve 
sempre ser designada por senhor/senhora.

2. O primeiro proponente

O primeiro orador a favor da moção tem o dever de apresentar os outros oradores convi-
dados.

O formato habitual para estas apresentações é começar dizendo «Senhor/Senhora presi-
dente, como primeiro orador desta tarde, tenho a honra de apresentar os convidados desta 
sessão».

Cada	orador	deverá	então	ser	apresentado	pelo	nome	e	uma	indicação	biográfica	breve,	de	
duas frases, que tanto pode ser humorística como séria.

Depois da apresentação do último convidado, o orador pode dizer «Senhor/Senhora pre-
sidente, estes são os convidados e são muito bem-vindos». Aqui espera-se um aplauso do 
público. 

O primeiro orador deve então abrir o debate. 

A presidência agradece ao primeiro proponente e dá a palavra ao seguinte. 

3. O primeiro oponente 

O primeiro orador contra a moção deve começar por apresentar o primeiro orador a favor da 
moção que o precedeu. Seguidamente faz o seu discurso.

A presidência agradece ao primeiro oponente e abre o debate ao público. 

4. O segundo proponente 

A presidência agradece ao orador e dá a palavra ao seguinte.

5. O segundo oponente

A presidência agradece ao orador e dá a palavra aos discursos de refutação. 

6. Debate público

Esta é a oportunidade de o público se juntar ao debate. Será aqui concedido algum tempo 
e cada orador terá direito a um tempo máximo previamente combinado. 

A presidência encerra o debate e chama o orador seguinte.

7. Refutação 

Pode ser concedido tempo a ambos os lados para contestar/refutar. Esta contestação é em 
regra assegurada pelo primeiro orador de cada lado.

 Um membro da equipa oponente tem 7 minutos para sumariar os argumentos contra a 
moção, responder a perguntas do público e arrasar com os argumentos dos proponentes. 

Um membro da equipa proponente tem 7 minutos para sumariar os argumentos a favor da 
moção, responder a perguntas do público e arrasar com os argumentos dos oponentes. 

Nos discursos de refutação não podem ser aduzidos elementos novos. A presidência dará o 
debate por encerrado e dará início a votação.

8. Votação 

A presidência convida o público a votar a moção. O público pode votar a favor [pela equipa 
proponente], contra [com a equipa oponente] ou abstenção. 

Os elementos do público devem decidir o seu voto considerando apenas os méritos dos 
argumentos apresentados e não com base nos respetivos preconceitos. 

O método de voto é de braço levantado.

Regras de procedimento 
1. Regra geral do tempo

Os discursos têm duração de 5 minutos, sendo protegidos o primeiro e último minuto. Du-
rante o resto do tempo, a equipa adversária pode interpor um ponto de informação. 

O orador será avisado do correr do tempo, com uma pancada ao primeiro minuto e outra 
aos 4 minutos e duas pancadas aos cinco minutos, altura em que é fundamental concluir o 
discurso com a maior rapidez. Trinta segundos depois dos 5 minutos, a presidência baterá o 
martelo em de dez em dez segundos.

 2. Interrupções 

O público só pode interromper recorrendo a um ponto de informação ou um ponto de 
ordem. 

PONTO DE INFORMAÇÃO:

Durante qualquer uma das seis falas, um membro da equipa que não está no uso da palavra 
pode levantar-se e interromper com um ponto de informação.

Este	tipo	de	interrupção	deve	ser	usado	para	clarificar	ou	questionar	pontos	de	informação	
adiantados pelo orador. 

Não serve para exprimir opinião e tem duração máxima de 15 segundos. 
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O orador pode aceitar ou recusar o ponto de informação. 

PONTO DE ORDEM:

Os oradores são obrigados a aceitar pontos de ordem. Esta interrupção deve ser usada ape-
nas para chamar a atenção para qualquer abuso das regras e dos costumes, como poderá ser 
uma observação difamatória que o visado deseje ver retirada. 

A presidência deve parar o relógio e ouvir a queixa. A presidência é soberana na adjudicação 
de todos os pontos de ordem que lhe são sempre dirigidos e só a ela.

Aspetos gerais 
O debate pretende também ganhar os votos do público, o que pode implicar bastante mais 
do que esgrimir as melhores lógicas e mais belos argumentos. Umas boas graças, criteriosas, 
podem ganhar votos decisivos. Não é obrigatório a aceitar todos os pontos de informação… 
Responder a alguns pode ser útil, até para animar o debate, mas responder demais pode que-
brar o ritmo da exposição.

(Exemplo do OP do município de Lisboa – retirado de www.lisboaparticipa.pt)

O que é o Orçamento Participativo?
O Orçamento Participativo (OP) é uma das formas de participação dos cidadãos na governação 
da cidade onde vivem.

Através do OP, os cidadãos apresentam propostas para a cidade e votam os projetos que que-
rem ver concretizados no município. No ano de 2015, o OP de Lisboa teve uma verba global 
de 2,5 milhões de euros.

Como se processa o OP?
O OP decorre ao longo de um ciclo de participação, que inclui diversas fases:

Fase de Apresentação de Propostas. Nesta fase, os cidadãos poderão apresentar uma proposta 
online através do Portal da Participação, e também presencialmente, nas assembleias participativas.

Fase de Análise Técnica pelos serviços municipais. As propostas rececionadas serão objeto de 
uma análise técnica e fundamentada por parte dos serviços municipais competentes, que veri-
ficarão	se	as	mesmas	são	elegíveis	e,	em	caso	afirmativo,	as	adaptarão	a	Projetos	OP,	os	quais	
serão sujeitos a votação no Portal da Participação.

Fase de Reclamação, que se inicia com a publicação da lista provisória de projetos.

Fases de Votação nos Projetos. Nesta fase, os cidadãos votam nos Projetos OP. Os projetos 
mais votados serão integrados na proposta de Orçamento Municipal e Plano de Atividades, até 
ao valor de 2,5 milhões de euros. O Orçamento e Plano serão depois formalmente aprovados 
pela Câmara e pela Assembleia Municipal.

Apresentação Pública dos Projetos Vencedores, numa cerimónia em local a designar.

Análise da edição anterior e preparação da nova edição OP.

Orçamento Participativo – Perguntas e Respostas 

Apresentação
de propostas

Fase 
de votação

Análise da edição  
anterior e preparação 

da nova edição

Anúncio público dos 
projetos vencedores

Análise técnica das 
propostas

Lista provisória de 
projetos e fase de 

reclamação

Ciclo Orçamento do Participativo
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Quais são os objetivos do OP?
Tal como descrito na Carta de Princípios do OP, os principais objetivos são:

• Incentivar o diálogo entre eleitos, técnicos municipais, cidadãos e a sociedade civil orga-
nizada, na procura das melhores soluções para os problemas tendo em conta os recursos 
disponíveis;

• Contribuir para a educação cívica, permitindo aos cidadãos integrar as suas preocupações 
pessoais com o bem comum, compreender a complexidade dos problemas e desenvolver 
atitudes, competências e práticas de participação;

• Adequar as políticas públicas municipais às necessidades e expectativas das pessoas, para 
melhorar a qualidade de vida na cidade;

• Aumentar a transparência da atividade da autarquia, o nível de responsabilização dos elei-
tos e da estrutura municipal, contribuindo para reforçar a qualidade da democracia.

Quem pode participar no OP?
Podem participar no OP todos os cidadãos, com idade igual ou superior a 18 anos, que se rela-
cionem com o município em questão, sejam residentes, estudantes ou trabalhadores e também 
representantes do movimento associativo, do mundo empresarial e das restantes organizações 
da sociedade civil.

Que tipo de proposta posso apresentar?
Pode apresentar propostas nas áreas de competência das câmaras municipais e que não sejam 
projetos pessoais associados a marcas registadas ou patentes, nem sejam pedidos de apoio 
financeiro.

Quem decide quais os projetos a incluir no Orçamento e Plano de Atividades da Câmara?
São os cidadãos que decidem diretamente, através de votação, quais os projetos a incluir na 
proposta de Orçamento e Plano de Atividades da Câmara Municipal da autarquia.

Lisboa foi a primeira capital europeia a implementar o Orçamento Participativo (OP), com o 
objetivo de aprofundar a ligação da autarquia com os seus munícipes, inspirado nos valores 
da Democracia Participativa, tal como inscrito no artigo 2º da Constituição da República Por-
tuguesa.
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