
Iniciativa Liberal Ações e Meios 2018

Ano Nº de referência Data Descrição da ação Tipo de açãoAção agregadora (caso exista) Descrição do Meio Identificação do fornecedor Preço (c/IVA) Observações

2018 343/2018 27/jan/18
Sessão de apresentação do 

Partido no Funchal
Sessão pública After Work

Encontro em espaço público, um café 

no Funchal, publicitado por word-of-

mouth e posts não patrocinados no 

Facebook.

Não aplicável                            -                              -   

2018 161/2018 03/fev/18 I Conselho Nacional Reunião
Conselho 

Nacional

Aluguer de sala para realização do 

Conselho Nacional.

Hotel Lutécia, pago por 

membro da IL a título de 

empréstimo.

                   284,55                    350,00 

2018 163/2018 08/fev/18

"After Work Liberal": 

apresentação das propostas 

do Partido

Encontro After Work

Encontro em lobby de hotel, 

publicitado por word-of-mouth e 

posts não patrocinados no Facebook. 

Estes encontros são regulares e feitos 

em locais públicos ou de acesso ao 

público, que permita este tipo de 

ajuntamentos.

Não aplicável                            -                              -   

2018 162/2018 08/fev/18

"After Work Liberal": 

apresentação das propostas 

do Partido

Encontro After Work

Encontro em local público ou de 

acesso público, publicitado por word-

of-mouth e posts não patrocinados 

no Facebook. Estes encontros são 

regulares e feitos apenas em locais 

públicos ou de acesso ao público, que 

permitam este tipo de ajuntamentos 

de forma gratuita.

                           -                              -   

2018 345/2018 14/fev/18

Assinatura de um acordo de 

colaboração com o Partido 

Liberal de Andorra

Encontro

Aproveitamento de presença do  Vice-

Presidente Executivo da IL em 

Andorra por ocasião de férias para 

assinatura de acordo de colaboração 

com o PLA.

Não aplicável                            -                              -   

2018 346/2018 02/mar/18 Debate "Os Liberalismos" Debate

Presença de um vogal da IL em 

debate sobre  liberalismo, a convite 

da organização "Oficina da 

Liberdade".

Não aplicável                            -                              -   

2018 166/2018 08/mar/18

Conversa sobre o Dia da 

Mulher "A liberdade não tem 

de ser cor-de-rosa"

Artigo

Não foi uma ação, foi a publicação e 

um artigo por parte da membro Cátia 

Domingues por ocasião do dia da 

Mulher.

Não aplicável                            -                              -   
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2018 164/2018 08/mar/18

"After Work Liberal Drink": 

apresentação do partido 

junto dos portugueses 

residentes em Bruxelas

Encontro After Work

Encontro em local público ou de 

acesso público, publicitado por word-

of-mouth e posts não patrocinados 

no Facebook. Estes encontros são 

regulares e feitos apenas em locais 

públicos ou de acesso ao público, que 

permitam este tipo de ajuntamentos 

de forma gratuita. Aproveitamento 

da presença do Presidente Miguel 

Ferreira da Silva por motivos 

profissionais em Bruxelas.

Não aplicável                            -                              -   

2018 347/2018 09/mar/18
Visita do Presidente do IL a 

Bruxelas
Encontro

Aproveitamento da presença do 

Presidente Miguel Ferreira da Silva 

por motivos profissionais em Bruxelas 

para visitar o ALDE PARTY, entidade 

de quem a IL é membro. 

Não aplicável                            -                              -   

2018 165/2018 13/mar/18

"After Work Liberal": 

apresentação do partido à 

comunidade portuguesa em 

Andorra

Encontro After Work

Encontro em local público ou de 

acesso público, publicitado por word-

of-mouth e posts não patrocinados 

no Facebook. Estes encontros são 

regulares e feitos apenas em locais 

públicos ou de acesso ao público, que 

permitam este tipo de ajuntamentos 

de forma gratuita.

                           -                              -   

2018 18/mar/18 II Conselho Nacional Reunião
Conselho 

Nacional

Aluguer de sala para realização do 

Conselho Nacional.

Sociedade Hoteleira de 

Condeixa-Unipessoal,Lda, pago 

por membro da IL a título de 

empréstimo

                     56,04                      68,00 
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2018 475/2018 25-abr-18
Marcha "Comemorações do 

25 de Abril" (Lisboa)
Encontro Marcha

Participação voluntária e gratuita de 

vários membros da IL na Marcha 

"Comemorações do 25 de Abril" 

(Lisboa), autorizada pela Associação 

organizadora - Associação 25 de Abril. 

Recurso a: uma Faixa publicitária do 

Partido; Cartazes de mão publicitários 

do Partido; T-shirts com o logotipo da 

Iniciativa Liberal, pertencentes à 

Associação Iniciativa Liberal.

1) Faixa 25 de Abril - Nobrinde; 

2) Cartazes 25 de Abril - Leroy 

Merlin.

175,99

2018 476/2018 05-mai-18
I Convenção Nacional 

"Portugal Mais Liberal"
Convenção

Convenção 

Nacional

Reunião do orgão máximo do Partido 

realizado no Hotel Fénix Lisboa, com 

recurso a: aluguer de sala; almoços; 

coffee break; extra bebidas; serviços 

audiovisuais; roll-up; peças 

recortadas; fotocópias; 

esferográficas; crachás; fitas pescoço; 

logotipos; pins; posters.

1) Sala, almoços, coffee break e 

extra bebidas - Hotel Fénix 

Lisboa; 2) Serviços audiovisuais - 

DECADA; 3) roll-up, peças 

recortadas - Casulo de Imagens; 

4) fotocópias - Staples; 5) 

esferográficas - Brinde & 

Companhia; 6) crachás, fitas 

pescoço, logotipos, pins - 

Nobrinde; 7) Posters - 

Copimática

3626,91

2018 480/2018 09-mai-18 Vídeo "Dia da Europa" Comunicação

Produzido por membros e direcção 

da Iniciativa Liberal para publicação 

nas redes sociais, sem despesas 

associadas ao Partido.

2018 478/2018 10-mai-18

Participação em reunião 

"Liberalismo es Progreso" em 

Madrid (10 e 11 de maio)

Reunião

Participação a título pessoal do 

membro Miguel Ferreira da Silva na 

Escola de verão "Liberalismo es 

Progreso", do Partido Espanhol 

Ciudadanos, sem despesas nem 

responsabilidades por parte da 

Iniciativa Liberal.
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2018 477/2018 10-mai-18 "After Work Liberal Oeiras" Encontro After Work

Encontro em local público ou de 

acesso público, publicitado por word-

of-mouth e posts não patrocinados 

no Facebook. Estes encontros são 

regulares e feitos apenas em locais 

públicos ou de acesso ao público, que 

permitam este tipo de ajuntamentos 

de forma gratuita.

2018 479/2018 06-jun-18 Hangout Liberal (Porto) Encontro Hangout Liberal

Encontro em local público ou de 

acesso público, publicitado por word-

of-mouth e posts não patrocinados 

no Facebook. Estes encontros são 

regulares e feitos apenas em locais 

públicos ou de acesso ao público, que 

permitam este tipo de ajuntamentos 

de forma gratuita.

2018 481/2018 08-jun-18
"After Work Liberal , 

Funchal"
Encontro After Work

Encontro em local público ou de 

acesso público, publicitado por word-

of-mouth e posts não patrocinados 

no Facebook. Estes encontros são 

regulares e feitos apenas em locais 

públicos ou de acesso ao público, que 

permitam este tipo de ajuntamentos 

de forma gratuita.

2018 483/2018 16-jun-18

Vídeo "A valorização dos 

professores é prioridade" 

(facebook)

Comunicação

Produzido por membros e direcção 

da Iniciativa Liberal para publicação 

nas redes sociais, sem despesas 

associadas ao Partido.

2018 482/2018 16-jun-18
Participação 19ª marcha do 

Orgulho LGBTI+ (Lisboa)
Encontro Marcha

Participação voluntária e gratuita de 

vários membros da IL na "19ª marcha 

do Orgulho LGBTI+" (Lisboa), 

autorizada pela Associação 

organizadora - Associação ILGA 

Portugal. Recurso a: uma Faixa 

publicitária do Partido, alusiva ao 

Orgulho LGBTI+

1) Faixa LGBT 43,57
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2018 1082/2018 01-out-18

Materiais de propaganda: 

bandeiras, material de palco, 

faixas e t-shirts

Propaganda

2018 1063/2018 13-out-18
Convenção Nacional, 

Montemor-o-Velho

Congresso/Conve

nção
Convenção

Convenção de membros. Fyers, 

Bandeiras, Roll Up, Fly Banner, Faixa.
Garça Real Hotel 380

2018 15-out-18
Materiais de propaganda: 

sacos, Flyers e credênciais
Propaganda Sacos, Flyers e credênciais Casulo D Imagens, lda 313,01

2018 05-nov-18

Viver com Deficiência - 

Debate. De entre vários 

oradores, contamos com o 

Bruno Osório  (fundador da 

Foxtech, e membro da IL), 

que abordou questões como 

as dificuldades no mercado 

laboral.

Debate
Eventos 

Temáticos

Encontro num espaço público. Foram 

usados meios visuais como roll up e t-

shirts.

não aplicável não aplicável
Restaurante Mesa 

do Bairro

2018 17-nov-18

Ação de rua em Lisboa no 

Parque das Nações. 

Divulgação do IL.

Ação de rua Encontro Bandeiras, fly banner, faixas e tshirts. não aplicável não aplicável

2018 21-nov-18

Palestra com Paulo Morais. 

PPP's rodoviárias - Impacto 

orçamental.

Palestra
Noites de 

Reflexão Liberal

Auditório Casa Amarela, Roll Up, Fly 

Banner.
CMP 40

2018 24-nov-18
Plenário Núcleo Territorial de 

Aveiro
Plenário

Plenários Núcleos 

Territoriais

Auditório da junta de Santa Maria da 

Feira. Cedido.
não aplicável não aplicável

2018 25-nov-18

Festa da Liberdade. Evento 

de comemoração do 

25/11/75.

Ação de rua Ação de rua
Encontro em espaço público com 

bandeiras, fly banner, faixas e tshirts.
não aplicável não aplicável

2018 30-nov-18
Materiais de propaganda: T-

shirts
Propaganda

T-SHIRT PERSONALIZADA FRENTE E 

COSTAS A 2 CORES

Eventual - Organização Eventos 

Desportivos, Lda
430,5

2018 06-dez-18

Habitar Lisboa: Debate sobre 

até onde vai o papel do 

Estado.

Debate
Eventos 

Temáticos

Encontro num espaço público. Foram 

usados meios visuais como roll up e t-

shirts.

não aplicável não aplicável

2018 22-dez-18
Ação de rua na praça da 

República em Braga
Ação de rua Ação de rua

Bandeiras, fly banner, tshirts, 

panfletos, jogo bowling e fantasia 

urso.

não aplicável não aplicável
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