Ficha de Seguimento da Avaliação de “Os Dias do Desenvolvimento” 08
Julho 2009
RECOMENDAÇÕES
1. Continuar a realizar os
Desenvolvimento.

Dias

do

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.

RESPOSTA DOS SERVIÇOS
Sim, adaptando o formato e garantindo maior
disponibilidade de recursos humanos

SEGUIMENTO
Foi dada continuidade á sua realização em 2009
com os mesmos recursos

Sim, fazendo a apresentação e promoção do evento
directamente ao público alvo, à excepção das
Associações de imigrantes 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.

Foram feitos contactos e a promoção do evento
junto de Ministérios, Câmaras Municipais com
projectos na área da cooperação, Fundações,
Universidades, Institutos Politécnicos, ONGD,
associações, sector privado. Foram tomadas em
consideração as recomendações quanto às
associações de imigrantes.
Ponderada a recomendação para a realização do
evento noutras cidades, verificou-se que não seria
oportuno mudar quer o formato estabelecido, quer
o local de realização dado que envolveria custos e
recursos humanos acrescidos além de que a
maioria dos “stakeholders” se vem manifestando
favorável a que se mantenha o local. Iniciativas
semelhantes
têm
sido
sugeridas
para
descentralizar estando prevista a 1ª para o
Fundão em Junho próximo ano.

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.

Foram estabelecidas parcerias com a DGIDC do
ME, e com as Direcções Regionais de Educação
(o que resultou num aumento de 550% de alunos
em relação a 2008)
Foi dada maior visibilidade ao evento através da
contratação e uma consultora de media e
comunicação que fez a divulgação do evento junto
dos Media e apoiou a imprensa durante a sua
realização. Foi feita publicidade em jornais (Diário
Económico), televisão e rádio. Foi construído um
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RESPOSTA DOS SERVIÇOS

SEGUIMENTO
Website,
específico,
para
os
dias
do
desenvolvimento. Foram estabelecidos contactos
directos com as universidades, institutos
politécnicos, escolas secundárias, e com as
direcções escolares dos municípios. Foram
enviados convites a todos os bolseiros do IPAD
para que participassem no evento.

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

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.

Houve o cuidado de programar as datas do
evento em articulação com a DGIDC, de modo a
que não coincidissem com qualquer outro evento
relevante para os jovens, escolas, etc.

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

Quer as conferências, quer os eventos paralelos
foram bastante reduzidos em relação a 2008 e
adoptados critérios de eleição do evento. No
entanto, essa redução teve de ser feita
gradualmente, tendo em conta o elevado número
de solicitações e insistências por parte dos
ministérios e das organizações da sociedade civil.

Sim, nomeadamente em quantidade e qualidade,
introduzindo mais sinalética vertical e a utilização
das TIC.

A sinalética do evento foi melhorada através da
colocação de um painel na entrada com a planta
do espaço, a designação do stand e o número
atribuído. Foram colocados 4 ecrãs dentro do
pavilhão com a indicação permanente do
programa e um ecrã gigante e colocados painéis
no interior do pavilhão próximo da entrada do
auditório.
Em contacto com o sector da avaliação e dos
resultados
técnicos
obtidos
pensa-se
eventualmente não optar ainda a avaliação
externa mas sim tentar a avaliação conjunta com

7. Melhorar a sinalética e informação no local do
evento.

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

Sim, em articulação com o IPAD.
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RESPOSTA DOS SERVIÇOS

SEGUIMENTO
as entidades em particular na área da educação.
Poderá manter-se o questionário de avaliação a
enviar às entidades.
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