ENCONTROS IBÉRICOS DE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS À ORGANIZAÇÃO DO V
ENCONTRO IBÉRICO DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVOS – PORTUGAL 2020

1.

Identificação da entidade candidata (100 caracteres)

Município de Lagoa do Algarve

2.

Caraterização da entidade candidata (1000 caracteres)

O Município de Lagoa do Algarve é representado por uma Assembleia Municipal constituída
por 25 deputados eleitos por 4 grupos políticos; por um executivo municipal composto por 7
eleitos que representam dois partidos; e por 4 Freguesias que integram duas Uniões de
Freguesia: Lagoa e Carvoeiro; Estômbar e Parchal; e duas Juntas de Freguesias: Ferragudo e
Porches.
A Câmara Municipal de Lagoa, conta ainda com uma estrutura técnica de 430
trabalhadores/as para a execução técnica das medidas e políticas definidas pelos órgãos do
Município de Lagoa.
Promover espaços e formas diversificadas de participação na vida pública - sejam as pessoas
a título individual, que residem, trabalham ou visitam este concelho, sejam os coletivos
organizados formal ou informalmente, com intervenção neste território – constituí um
desígnio municipal priorizado pelo programa e pelos autarcas eleitos.
Valorizar, afirmar e projetar o concelho aumentando o conhecimento e reconhecimento de
Lagoa do Algarve nos planos regional, nacional e internacional é também uma linha
estratégica do governo local.
3.

Experiência da entidade na organização de eventos similares (1500 caracteres)

A capacidade organizativa evidenciada tem sido reconhecida pelos participantes em vários
eventos. As Jornadas d’O Companheiro e o Encontro de Boas-Práticas: Laços Sociais têm
atraído o interesse de largas dezenas de instituições oriundas de vários pontos do país, ambos
os eventos com cariz anual desde 2016.
O sucesso que esta organização vem registando edição após edição resulta da participação e
parceria com outras instituições envolvidas e as condições logísticas e técnicas do Auditório
Carlos do Carmo.
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De referir também as Jornadas de Enoturismo que se realizaram pela 2ª vez a 7 e 8 de
dezembro 2017, cujas edições têm o apoio da Associação dos Municípios Portugueses do
Vinho, da Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal, Turismo do Algarve e da Associação
Internacional para o Desenvolvimento e Promoção do Enoturismo a nível mundial.
Destacamos as comemorações dos 245 anos de criação do concelho em janeiro de 2018, com
a realização de uma Conferência onde se apresentou o projeto de Museu para Lagoa,
abordando os conceitos dos Movimentos Sociais e da Cidadania na construção da sua
narrativa.
A 20 de janeiro teve lugar o Colóquio Modelos e Abordagens Educativas que segue a linha
adotada pela governação que subscreveu os princípios da Carta das Cidades Educadoras.
Note-se o facto destas ações obterem a certificação do Centro de Formação para Professores
e se alinharem numa estratégia de cooperação com as diferentes Redes de parceria.
De referir o impacto do Colóquio Lagoa, o Poder Local e o Municipalismo a 20 de abril,
estando previsto para 9 de junho o Colóquio Entre o tudo guardar e o nada perder: O papel
dos Arquivos Municipais na salvaguarda da Memória Local, integrado no Dia Internacional
de Arquivos e do 70º aniversário da criação do Conselho Internacional de Arquivos (CIA), que
dão seguimento ao sucesso do acolhimento do V Encontro de Aquivos do Algarve que teve
lugar em 26 e 27 de maio p.p. em Lagoa.
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4. Identificação dos interlocutores político e técnico da candidatura (300 caracteres)
Nível político:
Presidente da Câmara Municipal de Lagoa do Algarve, Francisco José Malveiro Martins;
Gabinete de Apoio à Presidência: Carlos Alvo (adjunto) e Luís Alberto (secretário).
Nível Técnico:
Dirigente de 2º grau, responsável pela Divisão de Ação Sociocultural, Sandra Generoso;
Técnica Superior, áreas da Cidadania, Igualdade e Cidade Educadora, Dores Correia.

5.

Proposta de data e local para a realização do encontro (500 caracteres)

A duração de dois dias - 2 e 3 de abril, quinta e sexta feira, de 2020 - é a primeira proposta.
Admite-se ainda a possibilidade de alargar o programa social para a manhã de 4 de abril,
sábado, com uma componente cultural de descoberta do concelho de Lagoa do Algarve,
enquanto território de vida urbana manifesta nos seus diferentes núcleos (Porches,
Carvoeiro, Lagoa, Estômbar, Parchal, Ferragudo) mas também nos espaços de ligação entre
estes.
O local do V Encontro Ibérico é o Auditório Carlos do Carmo, situado no centro de Lagoa, com
capacidade para 300 pessoas sentadas.
Caso o número de participantes venha a exceder o limite da capacidade de acolhimento do
Auditório Carlos do Carmo, a realização do V Encontro Ibérico de OP’s terá lugar no Centro
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de Congressos do Arade (CCA), sediado no Parchal, concelho de Lagoa, uma infraestrutura
para acolhimento de eventos no Algarve, particularmente vocacionada para Congressos até
2.000 participantes.

6.

Caracterização do território (1000 caracteres)

O Município de Lagoa, situa-se no coração do barlavento algarvio, com uma localização
central. A EN 125, o eixo rodoviário mais importante que atravessa o Algarve passa
diretamente por dentro da cidade, tem acesso quer a sul quer a norte à autoestrada A22, com
ligação direta a Espanha e ao o resto do país, situando-se apenas a 45 Km do Aeroporto
Internacional de Faro. Afirma-se entre os concelhos de Portimão e Silves, com uma área de
89km2, onde residem 22 787 pessoas (Anuário Estatístico da Região do Algarve, INE, 2015).
Nos últimos anos, Lagoa vem concorrendo, de forma cada vez mais sustentada, para um
posicionamento reconhecido entre os concelhos com melhor qualidade de vida a sul do país.
Apesar do turismo continuar a ser a atividade económica de referência no concelho, e da
importância do setor vinícola em crescente afirmação, Lagoa deseja continuar a ampliar o
leque de oportunidades de desenvolvimento. Investe para isso, de forma continuada, no
aumento progressivo da capacitação e da massa crítica dos seus habitantes, nomeadamente
na diversificação de políticas locais para a Educação, Cidadania, Desporto e Cultura, enquanto
prioridades assumidas pela ação governativa local.
7.

Recursos humanos a disponibilizar para a organização do evento (1500 caracteres)

O Município de Lagoa prevê constituir uma equipa interna que reunirá as componentes
técnica e política e será incumbida da organização do V Congresso Ibérico de OP’s.
Ao nível político todo o executivo está comprometido com este objetivo. O Presidente da
edilidade assumirá, por isso uma participação direta neste grupo de trabalho. No caso de
dificuldades de agenda, indicará para participar nesta equipa um outro elemento do
executivo ou do seu gabinete de apoio.
Ao nível técnico, integrará esta equipa:
- Uma dirigente de 2º grau, responsável técnica pelas áreas da Cidadania e Igualdade, Cultura,
Educação, Intervenção Social, Juventude e Desporto;
- Uma técnica superior a intervir nas áreas da Cidadania, Igualdade de Género e da Cidade
Educadora;
- Uma técnica superior a intervir na área da Educação;
- Uma técnica superior a intervir na área da Cultura;
Para o apoio a esta equipa e à preparação e realização do V Encontro Ibérico de OP’s, a CML
contará ainda com:
- Duas técnicas administrativas;
- Um staff de apoio técnico e logístico com vasta experiência na realização de eventos.

8.

Caraterização do(s) espaço(s) físico(s) para a realização do encontro (3 000 caracteres)
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O Auditório Carlos do Carmo em Lagoa do Algarve é um equipamento educador, inaugurado
a 15 de abril de 2005 e alvo de obras de manutenção em 2013, renomeado em 28 de abril
de 2018. Fica situado numa zona nova e central da cidade, com acesso fácil à EN 125 e A22 e
apresenta as seguintes características técnicas:
PALCO
Boca de Cena - Largura 13,75m; Altura 5,35m
Profundidade - 9,60m
Advance Scene - 0,86m
Chão em Madeira Pintado de Negro mate
3 Pares de Pernas - 6m por 3m
3 Bambolinas - 1,5m por 12m
1 Babolina de Regia
2/2 Panos de Fundo
1 Cortina de Boca de Cena
2 Reguladores de Boca de Cena
100 Cadeiras Negras sem Braços
10 Estrados negros com 4 alturas reguláveis
10 Guarda-Costas para Estrados
45 Estantes para Pautas
Elevador de Carga Sub-Palco/Palco
Piano Yamaha C-7
Concha Acústica Advant-scene.
CAMARINS
2 Camarins Coletivos (Aproximadamente 15 pessoas cada)
2 Camarins Individuais (Aproximadamente 4 pessoas cada).
PLATEIA
299 Lugares = 29 + 4 (Pessoas com mobilidade reduzida).
AUDIO
Mesa de Som De Frente/Palco
Midas M32
PA FOH
Line Array Db Technologies
Tops – DbTechnologies AVA-T4 10(5Left/5Right)
Near Field- DbTechnologies AVA-T4 10(1Left/1Right)
Subs – DbTechnologies AVA-S20 2(1Left/1Right).
MONITORES
7 HK DART 12”/1” 310 Watts RMS.
2 Mackie Srm450
MICROFONES
4 AKG ck91(condensador, cardióide)
2 AKG ck92(condensador, Omni-direccional)
4 Audio-Technica AT4041(Condensador, Cardióide)
2 Audio-Technica AT4050(Condensador Cardióide/Figura 8)
2 Neumann KMS 104
8 Shure SM58(Dinâmico, Cardióide)
5 Shure SM57(Dinâmico, Cardióide)
2 Sehneiser E609(Dinâmico, Super-Cardióide)
1 Sehneiser E608(Dinâmico, Super-Cardióide)
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3 Mipro Wireless (Mão)
4 Mipro Wireless(Lapela)
6 Mipro Wireless (Headset)
1 Sehneiser Wireless w300(Mão)
1 Sehneiser Wireless w100(Lapela)
1 Drumkit AKG:
1 AKG D112
4 AKG D141
5 AKG C1000s
8 DI Box LDI-02 (ACTIVOS)
1 DPA d:vote Classic Touring Kit 10
10 Tripés Altos Quik-Lock
10 Tripés Altos PROEL
10 Tripés Médios PROEL
3 Tripés Pequenos PROEL.
2 Wireless Shure QLXD24/SM58 H51
CONFERENCIA
Sistema de Tradução simultânea Phillips Inclui:
200 Recetores Por Infravermelhos Com 3 Canais seletivos.
VIDEO
CICLORAMA 16m por 6m
Leitor DVD Samsung Leitor/Gravador VHS Panasonic NV-HS 930 EÇS
Projetor de Vídeo Sanyo PLC-XP41-(3000 ansi)
Projetor de Vídeo Panasonic PT-D5700.
LUZ
O Sistema de Iluminação do Auditório é constituído por 120 Circuitos de Dimmer de 2,5KW
e 5KW. Estes encontram-se distribuídos por 2 varas de proscénio, a primeira com 18
circuitos e a segunda com 6 circuitos, 4 calhas intermutáveis nas Varas do Palco, com 12
circuitos cada, 4 caixas nas paredes do palco com 6 circuito cada e 4 fichas tipo socapex para
as 4 torres laterais, com 6 circuitos cada.
DIMMERS
2 Liberty 6ch x 5Kw
6 Liberty 12ch x 2,5Kw
3 Lite-Puter 12ch x 20 amp
Avolites Arena
PROJECTORES
30 Par64 1000w(18-cp62) (2-cp60)
2 x conjunto de 4 JBSystem Plano Spot 7tc - 7x3w LED par
3 x conjunto de 6 JBSystem Plano Spot 7tc - 7x3w LED par - YouTube
18 PC Strong 1000w
10 Recortes Robert Juliant 614 1000w
3 Recortes Robert Juliant 714 2000w
4 Projetores de Ciclorama de 4Kw
1 Follow Spot EuroLite SL-575.
3 Moving Heads Robe clubspot ct300
4 Moving Heads Robe clubwash ct300
VÁRIOS
8 Linóleos de 8 metros de comprimento por 1,5 metros de largura
14 Varas Motorizadas no Palco (UP/DOWN) com cerca de 50 cms de distância entre elas.
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CINEMA
1 Ecrã de Cinema de recolha elétrica de Marca Oray modelo Polichinelle, com tela perfurada
com a medida de 10,50x6,00m
1 Projetor de Cinema 35mm de Marca Cinemeccanica, modelo V 5/4000
Sistema acústico completo da marca K.C.S..
STAFF RESIDENTE:
1 Responsável Técnico e Operador de Som – Ivo Perpétuo
1 Assistente Técnico e Operador de Luz – Aníbal Bernardo`
4 Assistentes operacionais de apoio á receção, acolhimento e limpeza do espaço.
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9.

Serviços a disponibilizar aos participantes durante o encontro (tradução, internet,
fotografia, transporte, entre outros) (3000 caracteres)
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO
Prevê-se tradução simultânea pelo menos das conferências inicial, final e introdutórias dos
subtemas (a traduzir para Castelhano e Inglês a partir do Português ou do Inglês; para Inglês
a partir do Castelhano).
Dada a fluência em língua inglesa e castelhana de muitos técnicos do Município de Lagoa, será
possível facilitar serviços de tradução informais aos participantes que deles necessitem.
SERVIÇOS TURISTICOS
Lagoa do Algarve inscreve-se numa zona turística de elevada qualidade. Propícia, assim,
possibilidades de alojamento especialmente agradáveis. A tradição regional oferece ainda
inolvidáveis experiências gastronómicas e provas de vinhos.
A descoberta (ou a redescoberta) de lugares de invulgar beleza natural, junto ao mar, é uma
oferta complementar da inscrição no V Encontro Ibérico de OP’s.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
A deslocação entre o local de alojamento e o local do Encontro será oferecida pelo Município,
em transporte coletivo (no caso de opção por unidade(s) sugeridas pela organização). No caso
de outras opções, o transporte ficará a cargo dos participantes (por exemplo via táxi).
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OUTROS SERVIÇOS
Cada participante receberá graciosamente um registo fotográfico da sua participação neste V
Encontro Ibérico.

10. Cronograma das diversas fases de organização (2500 caracteres)
1. Submissão da candidatura de Lagoa do Algarve – até 18 de maio 2018.
2. Acompanhamento e observação participada do IV Encontro Ibérico – La Coruña- de 4 a 6
de julho 2018.
3. Constituição de equipa de trabalho permanente para a organização do “V Encontro Ibérico
de Orçamentos Participativos Lagoa do Algarve 2020” - de 7 julho a 1 de outubro 2018.
4. Elaboração de matriz do programa provisório do V Encontro Ibérico de OP - de 1 de outubro
a 31 dezembro 2018.
5. Identificação de personalidades e/ou instituições com trabalho relevante nas áreas da
investigação académica sobre processos de participação pública nos sistemas de governo
locais, bem como de testemunhos atualizados da aplicação concreta destas metodologias.
Envio de convites e negociação das condições de participação destas personalidades e
instituições no V Encontro; fecho do Programa Provisório do V Encontro Ibérico – de janeiro
a maio de 2019.
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6. Produção da estrutura, dos canais, meios e produtos de comunicação interna
(Stakeholder’s) e externa (público em geral) do V Encontro em Lagoa – junho a dezembro
2019.
7. Receção das inscrições dos participantes e das comunicações, preparação da produção
logística, e comunicação externa do V Encontro Ibérico de OP - janeiro a março 2020.
8. Produção e realização do V Encontro Ibérico de OP’s (1 a 15 de abril 2020)
9. Recolha de opiniões de retorno e de contributos para futuras edições. Tratamento e
apresentação aos 3 grupos constitutivos da Organização do V Encontro Ibérico de OP´s. (abril
2010)
10. Tratamento de comunicações, relatos de práticas participativas, partilhas de experiências
para publicação na web - sitio dos Encontros Ibéricos de OP’s- ( de Abril a Junho de 2010)

11. Proposta global de estrutura do encontro (4000 caracteres)
ESTRUTURA ORGANIZATIVA
Propomos a constituição (durante as fases 3 e 4) de 3 tês grupos de participantes na
Organização do V Encontro Ibérico de OP’s :
COMISSÃO ORGANIZADORA DO V ENCONTRO IBÉRICO DE OP’S;
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Esta Comissão deverá integrar
- responsáveis políticos e técnicos do Município de Lagoa do Algarve
- elemento(s) a indicar pela Rede de Autarquias Participativas
- elemento(s) a indicar pela Associação In Loco (Portugal)
- elemento(s) a indicar pela Coglobal (Espanha)
- elemento(s) a indicar pelo Observatório Internacional de Democracia Participativa
-elemento(s) a indicar pelos organizadores de anteriores edições dos Encontros Ibéricos do
Orçamento Participativo.
- elemento (s) a indicar por entidades parceiras e apoiantes
Caberá a esta Comissão Organizadora acompanhar os trabalhos de preparação do V Encontro
(a partir da fase 3), contribuindo ativamente para as decisões sobre as linhas orientadoras
desta edição, nomeadamente sobre a definição do tema e dos subtemas a desenvolver no V
Encontro, identificação de identidades a convidar para a introdução dos vários momentos do
programa, entre outros.
COMISSÃO TÉCNICA E CIENTIFICA DO V ENCONTRO IBÉRICO DE OP’S
Deverá integrar parceiros especialmente capacitados ao nível técnico e cientifico para
contribuir com sugestões, enquadramentos teóricos, ou informação útil nos processos
participativos, em curso ou a iniciar.
Convidaremos a integrar este grupo instituições como a Universidade do Algarve, o CES –
Centro de Estudos da Universidade de Coimbra, Universidade de Málaga, ou outros/as
envolvidos em pesquisas sobre Democracia Participativa.
PARCERIAS, APOIOS E COLABORAÇÕES
Integraremos neste grupo de participação pessoas, empresas, marcas, media partners a
identificar como interessados em associar-se ao V Encontro Ibérico de OP’s
ESTRUTURA PROGRAMÁTICA
Propomos identificar um tema central inspirador e motivador da maior participação possível,
na fase 3, prevista no ponto anterior. Este tema deverá ser coerente e consequente com
percurso reflexivo desenvolvido pelo IV Encontro de OP em La Coruña. Lagoa do Algarve
propõe-se, neste sentido, acompanhar de forma particularmente atenta o IV Encontro Ibérico
de OP’s, com um posicionamento de observador participante (fase 2)
Articulado com este tema central (na fase 3) serão identificados outros 2 subtemas a
desenvolver a partir de uma intervenção inicial e posteriores apresentações inscritas nessa
mesa dinamizadora.
Assim, propõe-se que na manhã do primeiro dia do V Encontro Ibérico, o tema central seja
introduzido com uma intervenção muito qualificada, capaz de suscitar expetativas e interesse.
Para esta comunicação de abertura deverá ser convidada uma personalidade reconhecida e
prestigiada no meio dos OP’s, com nome a validar pelo grupo de trabalho (fases 3 e 4).
Ao início da tarde do primeiro dia, terá lugar uma mesa de trabalho centrada no primeiro
subtema. Esta mesa acolherá as diferentes apresentações ou partilhas, previamente inscritas,
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e reservará um período de tempo importante para discussão e troca de opiniões sobre as
experiências e ideias expostas (cerca de 20 a 30 minutos).
Na manhã do segundo dia do V Encontro, o 2º subtema será abordado de forma análoga ao
1º subtema.
A tarde deste segundo dia será preenchida por apresentações e/ou experiências inscritas no
tema geral, capazes de apontar linhas de síntese ou conclusivas do estado da democracia
participativa. Incluirá, ainda, uma conferência final para perspetivar linhas de trabalho futuro,
e motivar uma sessão de debate final, vivo, esclarecedor e motivador de práticas
participativas nos diferentes locais de ação.
As sessões de abertura e de fecho deverão ser proferidas por intervenientes de reconhecido
prestigio, com trabalho relevante e atualizado na área das práticas de participação pública,
de democracia participativa, de formas de promoção de mais cidadania, em vários locais do
globo.
Os convites a dirigir a estes nomes de referência deverão previamente ser discutidos no
interior do grupo de trabalho (constituído na fase 3) e ouvindo parceiros especializados (ex:
Associação In Loco, Associação Coglobal, Observatório Internacional de Democracia
Participativa, Universidade do Algarve e/ou outras.
No sábado, 3º dia será dirigido um convite aos participantes para desfrutar de um programa
de conhecimento de Lagoa nas suas dimensões associativa, cultural e paisagista, que será
complementar ao programa de trabalho do V Encontro Ibérico.

12. Linhas estratégicas de comunicação e divulgação do evento (3000 caracteres)
Concebemos a Comunicação deste evento em dois eixos complementares:
Por um lado, uma linha de comunicação externa disseminadora da imagem do V Encontro
Ibérico de OP’s, apelativa à participação e à partilha de conhecimentos, experiências e
práticas participativas por parte de pessoas e instituições. Esta comunicação será dirigida para
públicos locais, regionais, nacionais, ibéricos, europeus, sul americanos, e para outros países
onde se registem interessados.
Por outro lado, o segundo eixo reúne conteúdos a disponibilizar para lá do calendário do V
Encontro. Propomos a construção de um site na web, onde se possam sediar comunicações,
relatos de experiências, testemunhos teóricos, memórias dos anteriores encontros, que se
constitua como fonte de apoio à organização, à promoção e à memória histórica dos
Encontros Ibéricos de Orçamentos Participativos.
O primeiro eixo de comunicação será desenvolvido a partir da criação de uma linha gráfica
que garantirá coerência aos diversos materiais de comunicação a produzir (textos, fotos,
vídeos, outdoor, indoors, convites, etc.)
O segundo eixo de comunicação direciona-se para stakeholders, incluindo decisores políticos,
agentes técnicos, estudantes, pessoas individuais e coletivas interessadas na participação
enquanto instrumento de melhoria dos sistemas democráticos de gestão da “coisa pública”.
Portugal

Espanha

9

Consubstancia-se na construção de um sitio na web, a denominar “Encontros Ibéricos de
Orçamentos Participativos” (a iniciar na fase 3 e a alimentar até à fase 10).
A continuidade da manutenção e alimentação deste sítio e dos conteúdos, poderá vir a ser
participada, partilhada, coorganizada por vários parceiros de organização destes Encontros
(In loco, Coglobal, OIDP, outros).
Atribuímos à Comunicação do V Encontro Ibérico de OP’s grande relevância, propondo por
isso dedicar-lhe uma parte muito significativa do Orçamento total a disponibilizar pelo
Município de Lagoa do Algarve.

13. Proposta de orçamento para a organização do evento (3000 caracteres)
ORÇAMENTO ESTIMADO
- Comunicação do V Encontro Ibérico de Orçamentos Participativos – 14.500 €
- Alojamento de 40 convidados especiais – (150€ x 40 =) 6.000 €
- Jantar de 1º dia para 300 participantes + 50 convidados locais – (25€ x 350 =) 8.750 €
- Almoço de sábado para 150 participantes – (25€ x150 =) 3.750 €
- Deslocações/ viagens para 4 especialistas convidados (comunicação inicial; comunicação
final; comunicações de abertura dos 2 subtemas) – (450 € x 4 =) 1 800 €
- Programa cultural / apontamentos a desenvolver a partir do património local – 3.000 €
- Ofertas aos participantes e outros materiais de apoio ao evento – 2.500€
TOTAL – 40.300 € (Quarenta mil e trezentos euros)
Tendo em conta que Lagoa do Algarve é um concelho que acolhe empresas prestigiadas,
nomeadamente operadoras turísticas de excelência, o Município propõe-se desenvolver
contactos para identificação de marcas parceira na organização o V Congresso Ibérico de OP’s.
Caso se registe qualquer impossibilidade de parceria, o Município de Lagoa do Algarve
responsabiliza-se pelos custos desta iniciativa.

14. Elementos de inovação na organização do Encontro (3500 caracteres)
Destaca-se a aposta em recursos tecnológicos atualizados de comunicação para aportar
inovação e promover um Encontro Ibérico produtivo, potenciador de novas ligações,
impulsionador de desenvolvimentos futuros.
Estes recursos deverão ser explorados no decurso do Encontro Ibérico, mas também nas fases
de comunicação interna e externa pré e pós Encontro.
A revelação do local Lagoa do Algarve, das suas dimensões associativa, cultural, paisagística,
gastronómica, entre outras, deverá constituir um fator diferenciador que tornará
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particularmente gratificante a componente de experiência e usufruto individual e coletivo dos
participantes.
Lagoa é, atualmente, um dos mais importantes concelhos turísticos do Algarve, ocupando a
4ª posição entre os 16 concelhos do Algarve, em termos de capacidade de alojamento, com
cerca 42 estabelecimentos hoteleiros e 10 mil camas, apresentando uma média anual, em
termos de dormidas, na ordem de 1 milhão e duzentos mil. São vários fatores que contribuem
para o reconhecimento de Lagoa enquanto destino turístico, nomeadamente a oferta
diversificada, a beleza das suas praias - apoiadas por magníficas unidades hoteleiras, a
gastronomia (com uma excelente e diversificada oferta de restaurantes, cerca de duas
centenas), os campos de golfe, o património cultural, a correta ocupação do solo em termos
de ordenamento do território, a estabilidade social e afabilidade das suas gentes.
Lagoa é um concelho em pleno desenvolvimento. Nos últimos anos tem vindo a registar um
dos maiores índices de desenvolvimento económico suplantando outros concelhos da região
algarvia. Encontra-se dotado de inúmeros equipamentos na área da saúde, do ensino,
educação, desporto, lazer e turismo, por forma a satisfazer ou a responder a apelos, carências
da mais variada índole, proporcionando bem-estar e qualidade de vida aos seus residentes e
a todos os que visitam este concelho, e são muitos! A conjugação entre a tradição e a
modernidade, numa perspetiva qualificante e de fomento económico, são fatores essenciais
de um desenvolvimento que Lagoa se empenha em criar e para o qual conta com todos
aqueles que aí residem ou trabalham e com aqueles que nestas paragens pretendam instalarse.
De salientar que a convivência e a cooperação dos lagoenses com comunidades estrangeiras
residentes e visitantes é transversal às atividades do Município e a quase todos os domínios
da sua intervenção, tornando-se um fator favorecedor de acolhimento de eventos de cariz
internacional, como o é o Encontro Ibérico de Orçamentos Participativos.

15. Proposta de programa cultural para convidados e participantes (facultativo) (3000
caracteres)
Lagoa é um concelho de contrastes e de grande diversidade paisagística, cuja área territorial
em que se inscreve abrange uma ligeira parcela barrocal e uma faixa litoral com cerca de 17
Km de extensão.
O programa cultural será construído a partir de interações entre agentes culturais da
estrutura associativa local, para apresentar apontamentos breves mas enriquecedores do
convívio, da partilha e da (re)descoberta do património cultual de Lagoa do Algarve.
Estes apontamentos pontuarão o jantar previsto para o 1º dia do Encontro Ibérico, algumas
pausas no programa de trabalho dos dois dias, e o encerramento do V Encontro.
Passando por apontamentos de música pelos professores e alunos do Conservatório de
Música de Lagoa, pelo Rancho Folclórico do Calvário, bem como pelo Grupo de Cantares
Populares Fonte Nova, podendo ainda conter apontamentos de dança pelos grupos locais.
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Aproximar a cultura à população, criar ou fortalecer hábitos de consumo cultural,
contribuindo para a sua valorização social e educacional constitui uma das preocupações da
edilidade Lagoense. Como tal, alguns conjuntos patrimoniais têm vindo a ser alvo de
iniciativas que visam torná-los espaços vivos de cultura, nomeadamente, a Biblioteca
Municipal e o Convento de S. José (exemplar do inicio do Séc. XVIII, fundado pelas Carmelitas,
conhecido por recolher crianças abandonadas e desde a sua recuperação pelo município em
1992/93 a funcionar como Centro Cultural da cidade) o Auditório Municipal (de 2005), onde
se leva a efeito espetáculos de vária índole e origem, seminários e congressos, exposições,
entre outras atividades. Também desde 2008 fica em Lagoa o Centro de Congressos do Arade,
pavilhão multifuncional, com um dos maiores palcos do país, capacidade para cerca de 1.000
pessoas sentadas ou 2.300 em pé e vários espaços multiusos, sendo propriedade de
sociedade constituída em parceria público-privada entre a Região de Turismo, os 4 municípios
da bacia do Arade e as empresas hoteleiras com estabelecimentos no Barlavento.

16. Proposta de imagem do encontro, em linha com as edições anteriores. (Recomenda-se a
apresentação em anexo)
Anexamos uma proposta inicial da imagem gráfica do V Encontro Ibérico de OP’s.
A partir desta imagem deverá posteriormente ser numa linha gráfica para diferentes
suportes e produtos comunicadores.
Pretende-se com a presente proposta, assegurar coerência e identificação com os
elementos gráficos que marcaram as anteriores edições dos Encontros Ibéricos de OP’s.
12

Em anexo:
 Proposta de imagem do encontro
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