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ATA DO JÚRI 

Reunião de avaliação das candidaturas recebidas para a organização do V Encontro Ibérico de Orçamentos 

Participativos – Portugal 2020 

Dia: 06 de junho de 2018 

Participantes: CoGlobal, OIDP e Associação In Loco 

 

Durante o prazo de receção de candidaturas à organização do V Encontro Ibérico de Orçamentos 

Participativos, que deverá decorrer em Portugal, em 2020, foram rececionadas três, indicadas por ordem 

de chegada: 

i) Município de Cascais; 

ii) Município de Lagoa (Algarve); 

iii) Município de Lisboa. 

De modo a facilitar o trabalho de avaliação do júri, foi criada uma matriz para registo da forma como as 

três candidaturas responderam aos campos solicitados no formulário.  

Matriz de registo dos elementos solicitados 
 

Cascais Lagoa Lisboa 

Identificação da entidade candidata Sim Sim Sim 

Caraterização da entidade candidata 
Pouco 
desenvolvido 

Sim 
Pouco 
desenvolvido 

Experiência da entidade na organização de 
eventos similares 

Sim Sim 

Parcialmente 
respondido (outra 
categoría de 
eventos) 

Identificação dos interlocutores político e 
técnico da candidatura 

Sim Sim Sim 

Proposta de datas e locais para a realização do 
encontro 

Sim Sim Sim 

Caracterização do território Sim Sim Sim 

Recursos humanos a disponibilizar para a 
organização do evento 

Sim Sim 
Pouco 
desenvolvido 

Caraterização dos espaço(s) físico(s) para a 
realização do encontro 

Sim Sim Sim 

Serviços disponibilizados aos participantes 
durante o encontro (tradução, internet, 
fotografia, entre outros) 

Sim Sim Sim 

Cronograma das diversas fases de organização 
Pouco 
desenvolvido 

Sim 
Muito pouco 
desenvolvido 

Proposta global de estrutura do encontro (tema 
principal e subtemas) 

Sim, bastante 
desenvolvido 

Pouco detalhado 
Muito pouco 
detalhado 

Linhas estratégicas de comunicação e 
divulgação do evento 

Sim, pouco 
desenvolvido 

Sim 
Muito pouco 
detalhado 



Proposta de orçamento para a organização do 
evento 

Sim: 100.000€ Sim: 40.300€ Sem proposta 

Elementos de inovação na organização do 
Encontro 

Reforço das redes, 
entre outros 
elementos 

Reforço das redes, 
entre outros 
elementos 

Pouco consistente 

Proposta de programa cultural para convidados 
e participantes (facultativo) 

Sim Pouco detalhado Pouco detalhado 

Outros aspetos 

Prevê a 
participação de 
pessoas de fora da 
Península e 
assegura custos 

Propõe estrutura 
de parceria para a 
definição do 
programa 

Programa muito 
generalista 

 

Após análise da matriz, iniciou-se uma discussão sobre a qualidade e pertinência das três candidaturas. O 

resultado deste trabalho de análise pode ser resumido nas seguintes conclusões: 

Cascais 

Proposta globalmente bem formulada e consistente 

Aposta na organização de um processo que culminará no evento 

Reforça a dimensão das parcerias e das redes (espelhado no programa) 

Propõe um orçamento mais ajustado a um evento desta natureza 

Contempla a participação de pessoas de fora da Península Ibérica, seguindo a tradição dos encontros 
anteriores 

Imagem em linha com os anteriores encontros ibéricos 

Programa inovador, que permite espaço para múltiplas intervenções  

 

Lagoa 

Proposta globalmente bem formulada e consistente 

Aposta na organização de um processo que culminará no evento 

Reforça a dimensão das parcerias e redes na organização do evento 

Imagem em linha com os anteriores encontros ibéricos 

 

Lisboa 

Sem proposta de orçamento 

Programa muito pouco detalhado 

Cronograma muito condensado (Janeiro a Abril de 2020) e sem proposta de preparação prévia com as 
entidades parceiras 

Imagem descontinuada dos anteriores encontros ibéricos 

Proposta de comunicação pouco detalhada 

 

Com base nos elementos expostos, o júri decidiu que o Município de Cascais será o organizador do V 

Encontro Ibérico de Orçamentos Participativos – 2020.  

 


