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Ficha do Contraditório da Avaliação de “Os Dias do Desenvolvimento”, 2008 

Recomendações Resposta dos Serviços 

1. Continuar a realizar os Dias do Desenvolvimento. Sim, adaptando o formato e garantindo maior disponibilidade de 
recursos humanos  

2. Aumentar o envolvimento das instituições/organizações ligadas à problemática da 
cooperação e do desenvolvimento: ministérios sectoriais, câmaras municipais, 
associações de imigrantes, organizações e países parceiros do Sul, sector privado. 

Sim, fazendo a apresentação e promoção do evento 
directamente ao público alvo, à excepção das Associações de 
emigrantes dado não se inserirem  directamente na missão do 
IPAD e nos objectivos a que se propõe o evento, a menos que 
desenvolvam projectos de cooperação para o desenvolvimento.  

3. Repensar o local e a organização interna do evento, ponderando a hipótese de o 
realizar noutras cidades para além de Lisboa, eventualmente em parceria/articulação com 
as organizações locais existentes. 

O local e a organização do evento deve ser avaliada 
casuisticamente, em função dos objectivos estabelecidos para o 
evento, do formato a definir, dos custos e da mais valia dos 
serviços oferecidos. A descentralizar-se poderá ser encarada a 
sua realização num país parceiro da cooperação, na base de 
uma parceria a estabelecer entre esse país em conjunto com o 
IPAD 

4. Dar maior e mais atempada divulgação/visibilidade ao evento, através da comunicação 
social e/ou outros meios, de forma a atrair mais escolas e estudantes. 

Sim, em particular em contacto directo junto dos públicos-alvo, 
em parcerias com os MEDIA e com as ONGD e Ministério da 
Educação, Universidades etc.  

5. Em articulação com a recomendação anterior, repensar a data de realização do evento 
para que o mesmo não coincida com outros eventos culturais e/ou momentos de maior 
ocupação da população jovem (por exemplo, exames). 

Sim, em particular evitar a coincidência dos exames, e, dentro 
do possível, com outros eventos. Para tal é necessária uma 
definição superior atempada sobre a continuidade do evento, 
bem como da sua concepção.  

6. Repensar a realização das conferências e dos eventos paralelos, em simultâneo, 
reduzindo o seu número para que todos os interessados possam participar. 

Sim, mas não chega reduzir em número. É necessário o 
desfasamento dos horários e de critérios para a eleição do 
evento.  

7. Melhorar a sinalética e informação no local do evento. 
Sim, nomeadamente em quantidade e qualidade, introduzindo 
mais sinalética vertical e a utilização das TIC.  

8. Numa próxima iniciativa, realizar uma avaliação externa, que tenha em consideração 
todos os aspectos com ele relacionados.  

Sim, em articulação com o IPAD.  

 
 


