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Introdução

Este compacto relatório tem como
finalidade partilhar alguns dados do
que foi a primeira edição do Festival
Umundu em Portugal. Partilhamos os
resultados mais importantes, como
os inquéritos de opinião feitos ao
público a às organizações e o balanço
financeiro. Pretendemos ser
transparentes para quem confiou na
equipa de organização deste projeto.

A Equipa Umundu



Retrospetiva

Realizado de 9 a 17 de outubro, o Festival Umundu Lx , dedicado à temática da

sustentabilidade, promoveu diversos debates, palestras, exposições, oficinas e

filmes relevantes e a interação entre diferentes grupos.

Dividido em vários momentos, do lançamento onde contamos com a presença de

aproximadamente 70 pessoas na Escola Secundária Pedro Nunes, ao

Mercad’Umundu no último dia onde 32 expositores apresentaram projetos

individuais e coletivos de produtos ecológicos e de comércio justo. Realizaram-

se 103 eventos, dos quais 58 presenciais, 37 online e 8 híbridos, com estimados 3

milhares de visitantes, e com mais de 100 organizações promotoras parceiras

que partilharam a sua visão com o público de como as sociedades podem ter um

papel regenerador da natureza e dos recursos naturais dos quais dependemos.

Nestes dias exploramos o tema da Transformação Sustentável da Sociedade em

contextos como: a perda da biodiversidade, os limites biofísicos do planeta, a

transformação de hábitos de alimentação e de consumo, a utilização da energia e

água,a produção e resiliência perante as alterações climáticas, entre muitos

outros

Financiado em grande parte por um processo de crowdfunding, contou também

com a colaboração de 20 voluntários que durante 12 meses atuaram na

elaboração e realização do festival, foi o momento para partilhar informações e

mostrar iniciativas que já estão a promover o conceito.

Mostrou-se que há caminhos que podemos e devemos seguir para repensar e

redesenhar as sociedades em que vivemos para serem mais resilientes perante

as mudanças climáticas e todos os problemas ambientais, sociais e económicos.

Assim, o Festival Umundu Lx 2020 permitiu dar o pontapé de saída para a criação

de sinergias, que mais que tudo pretendem promover a discussão sobre a

temática da transformação sustentável e os caminhos para lá chegar... e aqui

estamos juntos!



Avaliação dos Participantes

Para melhor compreender a aceitação e o impacto que o Festival teve tanto no
público como nas organizações participantes, realizamos um inquérito de
avaliação. O feedback foi extremamente positivo, mas também foram feitas
inúmeras sugestões de melhoria, que serão obviamente consideradas em futuras
edições.

Segue-se uma seleção dos resultados mais importantes.

Público

De um universo de visitantes que se estima perto de três mil, recebemos 112
questionários preenchidos, certamente uma pequena amostra, mas que nos ajuda
a ter um impressão da opinião dos visitantes. No geral, a reação do público foi
bastante positiva.

De 1 a 5 estrelas, mais de 90 % dos que responderam ao questionário avaliaram o
Festival em geral com 4 ou 5 estrelas.

Em relação aos temas que foram apresentados,
46% indica que foi a primeira vez que tiveram
contacto com a temática dos eventos que
visitaram, enquanto que 96% afirmam terem
aprendido algo de novo.

À pergunta se iria haver alguma mudança de
comportamento no dia-a-dia em consequência do
conhecimento adquirido durante os eventos, 11%
responderam que gostariam, mas não lhes parece
possível, 35% afirmam já terem vindo a mudar os
hábitos no passado, e 54% respondem que
tentarão mudar os seus hábitos.



Questionados pelos objetivos ao
participarem no festival, pouco mais
da metade (53%) respondeu que
tencionavam divulgar o propósito da
sua organização, projeto ou marca.
Outras justificações são: o
alinhamento de valores (20%), a
criação de uma comunidade de
interessados nas temáticas (14%), o
teste de novas dinâmicas ou
conceitos (7%) e o puro apoio ao
festival (6%).

Avaliação dos promotores de eventos

Em relação à concretização dos seus
objetivos, 71% das organizações responderam
que estes foram alcançados, enquanto que
para 29% os objetivos só foram parcialmente
alcançados. As justificações estão
principalmente relacionadas com as
circunstâncias causadas pela pandemia,
assim como devido ao baixo número de
pessoas alcançadas, que se deve em parte à
fraca divulgação que o festival teve.

Quanto à participação na próxima edição do Festival, 85% das organizações
responde que participarão com certeza, 9% ainda não sabe e 5% fá-lo-á
depender das melhorias de certos pontos criticados.

Perto de 90% avalia o Festival com 5 de 5 estrelas.

Das mais de 100 organizações que promoveram ou participaram em
eventos, recebemos 55 questionários preenchidos.



Finanças

Com um valor orçamentado perto dos 6.500 Euros, lançamos no dia 14 de Agosto

uma campanha de crowdfunding na plataforma PLL que, depois de um

prolongamento de 10 dias, terminou com sucesso no dia 24 de Setembro com um

valor final de 6.532 Euros. Adicionalmente - e para a nossa grande alegria - o

Instituto Marquês de Valle Flor (IMVF) doou o montante de 1.750 Euros para apoiar o

projeto, somando assim um total de 8.282 Euros.

A transferência de alguns eventos presenciais para o meio virtual, assim como o

cancelamento de outros, levou a que certas despesas inicialmente planeadas nunca

tenham acontecido. Como exemplo podemos mencionar os custos de licenças para

filmes que não podemos projetar devido ao fecho dos cinemas que teriam

participado no festival, assim como os custos derivados de viagens e alojamento de

oradores. Assim sendo, os gastos reais para a realização do Festival não

ultrapassaram os 50% do dinheiro disponível correspondente a 4.100 Euros (63% do

valor orçamentado). O montante restante servirá para ajudar a financiar a

realização do Festival em 2021.

https://ppl.pt/umundu
https://www.imvf.org/
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