
Consultor da Governo da República de Cabo Verde e das Nações Unidas
para a implementação do Orçamento Participativo no país. Integrou o
Núcleo de Coordenação Nacional do projeto “Orçamento Participativo
Cabo Verde”, juntamente com o Ministério da Descentralização, Habitação
e Ordenamento do Território, o Ministério das Finanças, o Ministério da
Cooperação, as Nações Unidas, a Associação Nacional de Municípios de
Cabo Verde e a Plataforma das ONG. O seu papel incidiu sobretudo: i) na
capacitação dos membros deste Núcleo, assim como dos Executivos das
quatro experiências-piloto, nomeadamente, Mosteiros (Fogo), Santa Cruz,
São Miguel (Santiago) e Paul (Santo Antão), dos técnicos das autarquias
envolvidas e de dirigentes de associações locais; ii) no apoio à conceção,
monitorização e avaliação das experiências de Orçamento Participativo
(2007 a 2012).

Coordenador do Projeto Orçamento Participativo Portugal, financiado
pela União Europeia,  através da Iniciativa Comunitária EQUAL, que
permitiu: i) o apoio a inúmeros municípios portugueses na conceção e
desenvolvimento de processos de Orçamento Participativo; ii) o
desenvolvimento de ações de formação em todo o país e a consequente
capacitação de mais de 1600 técnicos e quadros políticos dos municípios
portugueses; iii) a criação de um observatório nacional dos Orçamentos
Participativos, que permitiu viabilizar a criação de um sistema de
monitorização e avaliação desses processos (2008 a 2009). 

Consultor de vários municípios portugueses para a conceção,
desenvolvimento e avaliação de processos de Orçamento Participativo,
nomeadamente, Lisboa, Cascais, Oeiras, Odemira, Ponta Delgada,
Funchal, Alenquer, Lagoa - Algarve, Águeda, Lousã, Vila Verde, Portimão,
Caminha, Penacova, São Brás de Alportel, Arouca, Grândola, entre outros
(de 2006 à atualidade). 

Consultor de vários municípios portugueses para a conceção,
desenvolvimento e avaliação de processos de Orçamento Participativo
Jovem, nomeadamente, Cascais, Lisboa, Ponta Delgada, Alenquer e São
Brás de Alportel, Maia, entre outros (de 2006 à atualidade). 

Criador da primeira aplicação informática a nível mundial, programada
para apoiar a conceção, gestão e avaliação de processos de Orçamentos
Participativos. A aplicação designa-se “infoOP” e encontra-se disponível
em cinco línguas, nomeadamente, português, espanhol, inglês, francês e
italiano (2009). 
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Consultor do Banco Mundial para o desenvolvimento do projeto
“Orçamentos Participativos para a Melhoria da Governação Municipal”,
apoiado financeiramente pelo DFID (Cooperação Britânica). O projeto
previa a assessoria técnica aos Municípios de Maputo (capital do país),
Nampula e Quelimane para a conceção, gestão e avaliação dos seus
processos de Orçamento Participativo. O trabalho em cada uma dos
municípios foi desenvolvido em quatro grandes fases: i) diagnóstico
organizacional e territorial (inclui diagnóstico de políticas públicas
municipais); ii) capacitação para o ciclo de programação orçamental; iii)
capacitação para o ciclo de execução orçamental; iv) balanço e propostas
de melhoria (2011 a 2015).

Coordenador do Projeto Portugal Participa, apoiado pela Fundação
Calouste Gulbenkian, com financiamento do Mecanismo Financeiro do
Espaço Económico Europeu (EEA Grants). Este projeto previa o
desenvolvimento de várias ações: i) mapeamento e caracterização das
melhores práticas de participação cidadã no país e a nível internacional,
com vista à criação de um observatório nacional de democracia
participativa; ii) experimentação intensiva de algumas dessas práticas em
quatro municípios (Cascais, Porto, Funchal e Odemira); iii) organização de
ações de formação sobre mecanismos de democracia participativa em
todo o país; iv) elaboração de guias metodológicos para adoção de
processos de participação cidadã; v) criação de uma rede de municípios
promotores da participação cidadã (rede de autarquias participativas); vi)
elaboração de um caderno de recomendações políticas sobre o tema da
participação cidadã para a Assembleia da República Portuguesa (2014 a
2016).

Consultor da Associação Nacional de Municípios de Moçambique
(ANAMM) para a conceção de uma Estratégia de Promoção da Governação
Municipal Participativa (EPGMP). Com esta pretendeu-se dotar a ANAMM e
os 53 municípios moçambicanos de um instrumento de aprofundamento
das práticas de participação dos cidadãos na gestão pública do poder
local (2016 e 2017). 

Consultor do Banco Mundial e do Governo Federal do México para o
desenvolvimento de uma iniciativa piloto de Orçamento Participativo no
âmbito do Fundo Mineiro. Trata-se de um fundo composto por impostos
cobrados às explorações mineiras existentes no México. Parte dos
recursos arrecadados são devolvidos aos cerca de 200 municípios onde se
localizam as referidas explorações, para impulsionar investimento público
e mitigar os efeitos menos positivos da atividade mineira. O objetivo deste
projeto piloto consistiu em conceber e implementar uma iniciativa de
orçamento participativo num dos referidos municípios, que permitisse aos
cidadãos decidir uma parte do imposto devolvido ao seu território. O
trabalho a realizar previa: i) conceção do modelo de orçamento
participativo; ii) negociação política com o Governo Federal e o Município
piloto; iii) capacitação das equipas envolvidas; iv) apoio à implementação,
monitorização e avaliação do processo; v) preparação de uma estratégia
de disseminação da metodologia para os restantes municípios (2017 a
2019). 
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Consultor do Banco Mundial para a conceção, implementação e avaliação
de uma iniciativa piloto de Orçamento Participativo na República da
Sacalina, região situada no extremo oriente da Federação Russa. O
trabalho desenvolvido contemplou 4 grandes ações: i) conceção do
modelo de orçamento participativo; ii) negociação política com o Governo
da Região da Sacalina; iii) capacitação das equipas envolvidas; iv) apoio à
implementação, monitorização e avaliação do processo (2017 e 2018).

Consultor do Instituto Português do Desporto e da Juventude, IP. para o
desenvolvimento do Orçamento Participativo Jovem Portugal. Este
trabalho implica: i) conceção/revisão anual da metodologia; ii)
capacitação das equipas regionais do IPDJ e das equipas dos diferentes
ministérios envolvidos; iii) coordenação de Encontros de Participação em
todo o país; iv) coordenação do trabalho de análise técnica de propostas a
cargos de diferentes ministérios; v) gestão da votação pública nacional
dos projetos finalistas; vi) monitorização e avaliação do processo (desde
2017). 
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