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Participantes 

Presenças: 
- João Ferrão 
- António Cardoso Ferreira 
- Maria José Casa-Nova 
- Manuela Calheiros 
- Nelson Dias 
- Ana Drago 
- João Afonso 
 
Coordenação Nacional - Helena Roseta  
Secretariado - Sofia Meneses  

Ausências justificadas: 
 
 

 

Ordem de trabalhos 

 
1. Aprovação das atas das 2ª, 3ª e 9ª reuniões do Júri (doc 1, doc 2 e doc 3) 
2. Apreciação do parecer de admissibilidade do lote 8 (118 candidaturas) e do parecer de não admissão das 
candidaturas desconformes (24 candidaturas) (doc 4 e doc 5) 
3. Ponto de situação da avaliação de candidaturas e aplicação dos critérios de desempate 
4. Apreciação de exposições ao Júri (candidaturas 418, 443, 697, 752 e 783) - (doc 6 A, B, C, D, E) 
5. Ajustamento do cronograma (doc 7) 
6. Outros assuntos 
 

 

Assuntos discutidos 

1. Aprovação das atas das 2ª, 3ª e 9ª reuniões do Júri (doc 1, doc 2 e doc 3) 
As atas das reuniões de 27 de novembro de 2020, 07 de dezembro de 2020 e 02 de março de 2021 foram aprovadas por 
unanimidade. Os jurados que não estiveram presentes nas reuniões a que as atas dizem respeito não participaram na 
aprovação das mesmas, em cumprimento do n.º 3 do artigo 34º do CPA. 
 
2. Apreciação do parecer de admissibilidade do lote 8 (118 candidaturas) e do parecer de não admissão das candidaturas 
desconformes (24 candidaturas)  
A Coordenadora Nacional apesentou o parecer de admissibilidade do lote 8, tendo as conclusões do mesmo sido aprovadas 
por unanimidade. 
O parecer de não admissão das candidaturas desconformes será apresentado na próxima reunião. 
Foi aprovada uma errata ao parecer de admissibilidade do lote 6 e tabela anexa, passando a candidatura 559 de “ok 
condicionado” a “ok”, por se ter verificado que o documento em falta foi efetivamente remetido pela entidade promotora 
após notificação e dentro do prazo.  
 
3. Ponto de situação da avaliação de candidaturas e aplicação dos critérios de desempate 
A Coordenadora Nacional apresentou o ponto de situação da avaliação de candidaturas admitidas, que são 750, com base 
nos dados da plataforma de avaliação extraídos na manhã do dia desta reunião. Foram apresentados gráficos referentes 
às curvas de pontuação individuais de cada membro do Júri, à curva de pontuação média das candidaturas já avaliadas 
pelo par e às situações em que a pontuação do par apresenta maior divergência.  
Estes resultados são dinâmicos, porque os membros de cada par têm procurado, em diálogo, fazer convergir as suas 
pontuações em muitos casos. Algumas situações particulares foram apresentadas e debatidas, com vista a esclarecer 
dúvidas e reduzir discrepâncias.  
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Foi suscitada a questão de saber se o disposto no regulamento, sobre o ordenamento pelo júri das candidaturas que 
venham a obter a mesma pontuação, se aplicará a todos os casos com igual pontuação ou apenas às candidaturas que se 
situem na proximidade da linha que separa as candidaturas financiáveis das que o não serão, em função dos valores 
acumulados de financiamento pedido e da dotação disponível do Programa. Foi consensual que esse procedimento só será 
necessário para estas candidaturas. A Coordenadora ficou de validar esta interpretação do nº 3 do artigo 24º do 
Regulamento junto da Entidade Responsável. 
 
4. Apreciação de exposições ao Júri (candidaturas 418, 443, 697, 752 e 783) - (doc 6A, 6B, 6C, 6D e 6E) 
A Coordenadora apresentou a sua proposta sobre as exposições ao Júri das candidaturas n.º 418, 443, 697, 752 e 783, 
conforme documentos 6A, 6B, 6C, 6D e 6E. As propostas foram todas aceites. Estas candidaturas devem ser notificadas 
destas decisões, ficando o pedido da candidatura 697 dependente de serem enviados, no prazo de 5 dias úteis, os 
documentos explicitados.  
 
5. Ajustamento do cronograma (doc 7) 
Analisado o cronograma, foram agendadas as próximas reuniões para os dias 29 e 30 de março. Isto significa que a 
notificação de todas as candidaturas só será remetida a partir de dia 31 de março, prevendo-se que até ao final dessa 
semana toda as candidaturas recebam a lista de classificação preliminar, para efeitos de audiência prévia, pelo prazo de 
10 dias úteis. Só depois desse prazo e da apreciação das respostas recebidas será marcada nova reunião do júri para 
aprovação da lista final de classificação. 
 
6. Outros assuntos 
O jurado João Ferrão alegou conflito de interesses na avaliação da candidatura 213, tendo trocado com outro jurado a 
avaliação dessa candidatura. 
 
Documentos 
Os documentos anexos à Ordem de Trabalhos e disponibilizados no site fazem parte integrante desta ata. 
 
 
 
 
           A Coordenadora Nacional                                                                                                        O Presidente do Júri 
 
 
      __________________________                                                                                           _________________________ 
 
                   Helena Roseta                                                                                                                               João Ferrão 
 
 
 

 


