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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 da 6ª, 7ª e 8ª reunião do júri (doc 1, doc 2 e doc 3) 
2. Novo prazo de avaliação de candidaturas (doc 4) 
3. Apreciação dos pareceres de admissibilidade dos lotes 6 (126 candidaturas) e 7 (24 candidaturas) – doc 5 e doc 6 
4. Ponto de situação da avaliação de candidaturas 
5. Ajustamento do cronograma, com data limite de 31 de março (doc 7) 
6. Outros assuntos 
 

 

Assuntos discutidos 

1. Aprovação das atas da 6ª, 7ª e 8ª reunião do júri (doc 1, doc 2 e doc 3) 
As atas das reuniões de 20 de janeiro, 08 de fevereiro e 19 de fevereiro 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. Novo prazo de avaliação de candidaturas (doc 4) 
A Coordenadora Nacional comunicou que a Entidade Responsável na sua reunião de 25 de fevereiro aprovou por 
unanimidade prorrogar o prazo de avaliação pelo júri até 31 de março, alterando em conformidade a sua deliberação 
anterior sobre a matéria. Informou ainda que a Entidade Responsável aprovou nessa uma saudação especial ao júri pelo 
seu empenho e dedicação na exigente tarefa de avaliação de uma tão grande quantidade de candidaturas. 
 
3. Apreciação dos pareceres de admissibilidade dos lotes 6 (126 candidaturas) e 7 (24 candidaturas) – doc 5 e doc 6 
A Coordenadora Nacional apesentou os pareceres, tendo as conclusões dos mesmos sido aprovadas por unanimidade. 
Em relação ao 5.º relatório e parecer de admissibilidade, apresentado e aprovado na 8ª reunião do júri e que deu origem 
ao lote 5, a Coordenadora solicitou a aprovação formal das seguintes alterações nas parcerias das candidaturas 25 e 96, 
que por lapso não tinham sido incluídas nesse parecer:  
Candidatura 25- alteração da entidade parceira Farmácia Alvide para voluntário individual. 
Candidatura 96 - alteração da entidade parceira Aprestos Produção técnica de eventos unip Lda para voluntário individual. 
Estas alterações foram aprovadas por unanimidade. 
 
4. Ponto de situação da avaliação de candidaturas 
A Coordenadora Nacional apresentou o ponto de situação da verificação de conformidade e das notificações, mostrando 
um esquema que refere terem sido distribuídas, até à data, 632 candidaturas. Faltam 142 que já foram notificadas. Quanto 
às que responderem à notificação corretamente, será proposta sua admissão, quanto às restantes não poderão ser 
admitidas.   
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Foram ainda apresentados gráficos com a pontuação individual (máxima e mínima) de cada membro do júri, o número de 
candidaturas com diferença de pontuações pelo par igual ou superior a 10 e a repartição, em percentagem e por escalões 
de pontuação, das 340 candidaturas já avaliadas pelo júri.  
Foi realizada uma ronda de análise pelos jurados, tendo sido suscitadas as seguintes questões:  
- existência de candidaturas de conteúdo similar, mas com entidades e territórios diferentes;  
- existência de candidaturas que não se enquadram no programa, e para as quais se deve tentar encontrar outro programa 
de enquadramento;  
- candidaturas cujo projeto assenta na melhoria das condições da comunidade, mas que por trás parecem ter associada 
uma única empresa e o financiamento desta; 
- candidaturas em que é necessário, para implementar o projeto, uma autorização de licenciamento, não mencionada nas 
atividades e em casos em que Câmara Municipal não integra a parceria; nestes casos, sugere-se que haja uma penalização 
no subcritério da exequibilidade. A Coordenadora alertou, contudo, e no que se refere a habitação, para o previsto na Lei 
de Bases da Habitação, que admite a realização de intervenções prioritárias de melhoria das condições habitacionais, 
mesmo em situações que carecem de realojamento e enquanto este não acontece; 
- as candidaturas com projetos iguais devem ser avaliadas pelo seu mérito e pelo sentido que possam fazer no contexto 
territorial ou social em que cada uma se insere. 
O Presidente do júri lembrou que avaliação que cada jurado realiza é influenciada pelo seu percurso e valências 
profissionais, e que por essa razão existirão sempre divergências na avaliação entre o par de jurados. Foi consensualizado 
que estas divergências devem ser respeitadas sempre que cada jurado entender dever manter a sua pontuação. 
 
5. Ajustamento do cronograma, com data-limite de 31 de março (doc 7) 
Foi analisado o cronograma com o ajustamento do prazo de avaliação até 31 de março, tendo sido agendadas as próximas 
reuniões para os dias 23 e 29 de março. 
 
6. Outros assuntos 
Conflito de interesses 
Foi alegado por parte do jurado João Afonso conflito de interesses na avaliação da candidatura 519, tendo sido realizada a 
troca de jurados em relação a essa 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 
 
 
 

 


