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Participantes 

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

Ausências justificadas: 
- Manuela Calheiros 
 
 

 

Ordem de trabalhos 

 
1. Classificação de candidaturas – ponto de situação 
2. Parecer de admissibilidade do 4º lote de candidaturas (doc 1) 
3. Distribuição de candidaturas e verificação de conformidade – ponto de situação (doc 2) 
4. Ajustamento do cronograma com marcação da próxima reunião (doc 3) 
5. Outros assuntos 
 

 

Assuntos discutidos 

1. Classificação de candidaturas – ponto de situação 
Foi realizada uma ronda de análise pelos jurados, tendo vários membros do júri falado sobre diversas candidaturas iguais, 
relacionadas com pobreza energética, que, estando até bem feitas, parecem ter por trás uma empresa que vende o sistema 
que pretendem aplicar. Este é um problema real e há outros programas mais direcionados para essas respostas do que o 
Programa Bairros Saudáveis. 
Foram suscitadas algumas questões esclarecidas pela Coordenadora Nacional: 
- elegibilidade dos territórios - podem ser bairros, partes de bairros, freguesias inteiras, dependendo do contexto e do 
projeto em concreto; 
- obras - é preciso ver quais são e se são em propriedade privada ou pública; as obras precisam sempre de ter autorização 
do proprietário, se isso não consta da candidatura podem nem ser exequíveis. É defendido por elementos do júri, que há 
obras muito necessárias, como por ex balneários em zonas de habitação precária de comunidades ciganas, que devem ser 
pontuadas com valor alto, devendo ser sempre visto o contexto do projeto. 
- aquisição de carrinhas – não estando o orçamento discriminado, o valor de aquisição só será confirmado, caso o projeto 
seja financiado, na prestação de contas, mas é necessário que a aquisição de viaturas esteja muito bem justificada na 
candidatura. 
- serviços à comunidade - está previsto no regulamento que este tipo de serviço possa obter apoio até 25.000 euros; se o 
valor pedido for mais do que isso, o projeto devia ser um projecto integrado e não um simples serviço, monodimensional.  
A pontuação a atribuir deve ter isso em conta. 
- necessidades das próprias organizações e não propriamente do Programa – há projectos que, na prática, são de 
financiamento das organizações, sendo difícil separar oportunismo de necessidades da comunidade. Deve ser tido em 
conta o contexto, como por exemplo, no caso das CPCJ, que não têm financiamentos próprios e lidam com casos de 
extrema gravidade, cujas necessidades são de valorizar. 
- majoração dos 5 pontos no critério “envolvimento dos serviços ou autoridades de saúde de âmbito local” será  colocada 
automaticamente na tabela excell da avaliação destinada ao júri, que já está disponível. 
 
2. Parecer de admissibilidade do 4º lote de candidaturas (doc 1) 
A Coordenadora Nacional apresentou o parecer, tendo as conclusões do mesmo sido aprovadas por unanimidade. 
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3. Distribuição de candidaturas e verificação de conformidade – ponto de situação (doc 2) 
A Coordenadora Nacional apresentou o ponto de situação da verificação de conformidade e das notificações, mostrando 
o esquema incluído no doc. 2 da reunião, tendo sido distribuídas 409 candidaturas (na verdade, 408, uma estava repetida) 
nos 4 lotes. Faltam 364 que vão ser notificadas, as que responderem à notificação corretamente serão admitidas, tendo 
de ser classificadas. As que não o fizerem são excluídas. HR. A previsão da coordenação é que até dia 19 se consiga saber 
quantas candidaturas serão excluídas e quantas ficam para avaliar. 
 
4. Ajustamento do cronograma com marcação da próxima reunião (doc 3) 
A Coordenadora Nacional apresentou o cronograma, tendo sido alterada a data prevista da próxima reunião, que ficou 
agendada para dia 19 de fevereiro às 9:00h, onde será feito o balanço do trabalho que já se encontra realizado e do que 
falta, a fim de serem tomadas as decisões que forem necessárias para o júri poder concluir o seu trabalho nas melhores 
condições. 
 
5. Outros assuntos 
A Coordenadora Nacional pediu a todos os membros do júri que lancem as classificações na plataforma até ao final do dia 
18, para apresentar na reunião de dia 19 o resumo das classificações já lançadas e uma primeira visão do que poderá ser 
a “zona cinzenta” em matéria de pontuações, ou seja, a daquelas candidaturas que podem estar no limite das capacidades 
de financiamento do programa, a fim de se analisarem com maior detalhe as pontuações em redor desta “zona cinzenta”. 
 
Documentos 
Os documentos anexos à Ordem de Trabalhos fazem parte integrante desta ata, como as ressalvas decorrentes das 
deliberações quanto ao doc 2 e ao doc 3. 
 
 
 
           A Coordenadora Nacional                                                                                                        O Presidente do Júri 
 
 
      __________________________                                                                                           _________________________ 
 
                   Helena Roseta                                                                                                                               João Ferrão 
 
 
 

 


