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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 da ata da 11ª reunião, de 29 de março (doc 1) 

2. Conclusão da avaliação de candidaturas e aprovação da lista preliminar de classificação  

3. Aprovação da ata em minuta 

 

  
 

Assuntos discutidos 

 
1. Aprovação da ata da 11ª reunião, de 29 de março (doc 1) 
A ata da reunião de 29 de março de 2021 foi aprovada por unanimidade.  
 
2. Conclusão da avaliação de candidaturas e aprovação da lista preliminar de classificação  
Foi concluída a avaliação de candidaturas e aprovada a lista preliminar de classificação. Esta lista inclui a lista das 750 
candidaturas admitidas e avaliadas, ordenada por ordem decrescente de pontuação, sinalizando-se que serão 
previsivelmente financiáveis as primeiras 232 candidaturas, e a lista das 24 candidaturas não admitidas por 
desconformidade com o regulamento, com indicação do respetivo motivo de exclusão, conforme deliberação do Júri de 
29 de março de 2021.  
Caso ainda exista dotação disponível no Programa e após a realização da audiência prévia, o Júri sinalizará, na lista final de 
classificação, a possibilidade de virem a ser financiadas candidaturas com pontuação inferior a 76,5, aplicando-se a estas, 
em caso de necessidade, os critérios de desempate aprovados pelo Júri em 14 de dezembro de 2020 ao abrigo do n.º 3 do 
artigo 24.º do regulamento. 
Nos termos conjugados do n.º 4 do artigo 24.º e da alínea f) do n.º 4 do artigo 21.º, a lista preliminar de classificação será 
remetida às entidades promotoras das 774 candidaturas entradas, para efeitos de audiência prévia pelo prazo de dez dias 
úteis. Só será divulgada no site a lista final de classificação, a aprovar pelo júri após a audiência prévia. 
 
Para além dos conflitos de interesses assinalados em atas anteriores por parte de jurados que solicitaram a troca de 
candidaturas que lhes tinham sido atribuídas para avaliação, na votação da lista ordenada de classificação das candidaturas 
admitidas não participaram na deliberação sobre a pontuação atribuída às candidaturas abaixo indicadas os seguintes 
jurados: 

• Ana Drago - Candidaturas n.º 319, 326, 627, 628, 687 e 761, cujas parcerias incluem o ISCTE - Instituto Universitário 
de Lisboa, e n.º 420 e 741, cujas parcerias incluem o CES - Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra; 
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•  João Afonso - Candidaturas n.º 23, 252, 322, 326, 354, 421, 490, 518, 531 e 761, cujas parcerias incluem a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa.  

 
3. Aprovação da ata em minuta 
A presente ata foi aprovada em minuta por todos os jurados presentes na reunião. 
 
 
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 
 
 
 

 


