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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 e Catarina Homem  

 

 

Ordem de trabalhos 

1. Resultados do concurso e pedido de prorrogação do prazo de avaliação 
2. Ponto de situação da task-force de verificação de conformidade 
3. Matriz critérios de avaliação/formulário (doc 1) 
4. Atribuição de candidaturas 
5. Outros assuntos 

 

Assuntos discutidos 

1. Resultados do concurso e pedido de prorrogação do prazo de avaliação 
A Coordenadora Nacional recordou o resultado do concurso, tenho dado entrada 774 candidaturas, mais do triplo do que 
era expectável e suscetível de ser financiado. Em função disso, suscitou a necessidade de ser pedida pelo júri a prorrogação 
do prazo de avaliação das candidaturas. A questão envolve uma alteração do Regulamento do Programa, que tem de ser 
aprovada pela Entidade Responsável e submetida a homologação ministerial. A proposta foi consensual, tendo sido 
sugerido que fosse pedida uma prorrogação de 60 dias, por forma a que o prazo final seja de 90 dias e não de 30 como 
dispõe o Regulamento. A proposta foi consensual, apontando-se assim para 2 de março como prazo limite para avaliação 
das candidaturas.  
 
2. Ponto de situação da task-force de verificação de conformidade 
A Coordenadora apresentou a metodologia de verificação de conformidade adotada para a task-force que foi constituída 
Foram explicitados os passos e os anexos que compete à task-force verificar, conforme apresentação disponibilizada no 
site. Nesta data, foram verificadas 150 candidaturas relativamente aos Q1- Q2, 550 candidaturas e 220 quanto ao Q3 e Q7 
(foram verificadas 220 candidaturas). A task-force espera conclui o trabalho até ao fim do ano. Irão também ser preparadas 
com o apoio da Professora Dulce Lopes as minutas de notificação das candidaturas desconformes. 
 
3. Matriz critérios de avaliação/formulário (doc 1) 
Foi apresentada uma matriz de critérios e subcritérios de avaliação, formulada pelo jurado Nelson Dias.  Do debate sobre 
cada um dos critérios e parâmetros incluídos, resultou a matriz consensualizada que consta do documento 1, que é a 
versão final aprovada pelo júri. 
 
 
4. Atribuição de candidaturas 
A Coordenadora pôs à consideração a forma de atribuição de candidaturas pelos membros do júri, por forma a obedecerem 

ao algoritmo de distribuição aleatória aprovado na reunião anterior e cujas regras recordou: cada candidatura deve ser 

vista por dois membros diferentes do júri; cada membro do júri deve ser par de todos os outros. A regra relativa às áreas 
regionais não deverá ser aplicada porque há diferenças muto grandes em número de candidaturas entre elas. Foi 
consensualizado que se aguardasse por um número mínimo de candidaturas conformes (140) para se poder aplicar o 
algoritmo. Ficou também acordado que seriam distribuídas 3 candidaturas conformes, cada uma correspondente a um 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/898b9c38ae7793d9c7ca1d632d3a934bd08e4e257aadec6c71123794ee9eb9eb.pdf
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escalão de financiamento, para que o Júri pudesse avaliar quanto tempo demora a analisar uma candidatura e, desta 
forma, se poder estabelecer um prazo razoável para conclusão da análise das candidaturas.   
 
5. Outros assuntos 
A Coordenadora sugeriu que fosse apresentada a base estatística e cartográfica das candidaturas na reunião de Júri 
seguinte, tendo a proposta sido aceite pelo júri. Ficou agendada a próxima reunião para o dia 14 de Dezembro de 2020. 
 
 
Documentos 
O documento 1, anexo à Ordem de Trabalhos e disponibilizado no site, faz parte integrante desta ata. 
 
 
 
 
           A Coordenadora Nacional                                                                                                        O Presidente do Júri 
 
 
      ____________________________                                                                                        _________________________ 
 
                   Helena Roseta                                                                                                                               João Ferrão 
 
 
 

 


