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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 – Catarina Homem  

Ausências justificadas: 
- Manuela Calheiros 

 

Ordem de trabalhos 

1. Aprovação da ata da 1ª reunião do júri (doc 1) 
2. Apreciação da proposta sobre os critérios de avaliação 
3. Ponto de situação do concurso e área da plataforma para o júri (doc 2) 
4. Cronograma novembro-janeiro (doc 3) 

 

Assuntos discutidos 

1. Aprovação da ata da 1ª reunião do júri (doc 1) 
A Ata da 1ª reunião foi aprovada por unanimidade pelo Júri. 
 
2. Apreciação da proposta sobre os critérios de avaliação 
Foram recordados os 6 critérios de avaliação previstos no Regulamento e respetivos valores máximos de pontuação 

• 1 – Pertinência (0 a 25 pontos) 

• 2 – Participação (0 a 25 pontos) 

• 3 – Qualidade (0 a 25 pontos) 

• 4 – Sustentabilidade (0 a 10 pontos) 

• 5 – Originalidade (0 a 10 pontos) 

• 6 – Envolvimento de serviços de saúde (0 ou 5 pontos) 

Após debate, foi deliberado que se criasse uma grelha mais fina de subcritérios de avaliação a aplicar pelo júri, que o jurado 
Nelson Dias se propôs apresentar. 
 
3. Ponto de situação do concurso e área da plataforma para o júri (doc 2) 
A Coordenadora Nacional deu conhecimento sobre o ponto de situação do concurso, com 465 candidaturas abertas até 
dia 20 de novembro, bem como da decisão da Entidade Responsável de prorrogar o prazo do concurso até dia 2 de 
dezembro. Foi apresentado o documento 2, intitulado “Plataforma de candidaturas, área do júri e processo de admissão, 
avaliação e aprovação de candidaturas”. Foi esclarecido pela Coordenadora de que estava a ser construída, na plataforma 
de candidaturas, uma área específica para a avaliação do júri, apena acessível aos seus membros, conforme solicitado. Foi 
apresentado o documento 2, intitulado “Plataforma de candidaturas, área do júri e processo de admissão, avaliação e 
aprovação de candidaturas”, que obteve o consenso dos presentes.  
 
4. Cronograma novembro-janeiro (doc 3) 
A Coordenadora Nacional apresentou o cronograma de tarefas a desenvolver em novembro e janeiro. Ficou marcada a 
próxima reunião para dia 7 de dezembro. 
 
Documentos 
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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 
 
 
 

 


