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Participantes 

Presenças: 
- João Ferrão 
- António Cardoso Ferreira 
- Manuela Calheiros 
- Maria José Casa-Nova 
- Nelson Dias 
- Ana Drago 
- João Afonso 
 
Coordenação Nacional - Helena Roseta e Aitor Varea  
Secretariado - Sofia Meneses e Catarina Homem 

 
 

 

Ordem de trabalhos (excerto) 

 
1. Validação dos critérios e subcritérios de avaliação, incluindo os de desempate (doc 1, doc 2 e doc 3) 

 

Assunto discutido 

1. Validação dos critérios e subcritérios de avaliação, incluindo os de desempate (doc 1, doc 2 e doc 3) 
O Júri apreciou o doc 1, sobre os critérios e subcritérios de avaliação propostos. Foi questionada pela jurada Maria José 
Casa-Nova a redação proposta para a pontuação máxima (12 pontos) da variável “Programa” no critério da pertinência, 
do seguinte teor: “12 corresponde a um contributo integral para os objetivos do Programa”, uma vez que nem todos os 
projetos contribuem para os quatro objetivos específicos do Programa definidos no artigo 3.º do Regulamento. Após 
debate, foi consensualizada a nova redação para esta variável, que passa a ser a seguinte: “12 corresponde a um 
contributo integral para pelo menos dois objetivos do Programa, ou para um, se se tratar de projetos do escalão mais 
pequeno (até 5.000 euros)” 
 
A tabela de pontuação proposta no doc 2 foi validada para efeitos de programação da área do júri na plataforma 
informática das candidaturas. 
 
Quanto ao doc 3, sobre os critérios de desempate propostos, foi questionada a inclusão de critérios que não 
correspondam ao determinado no n.º 3 do artigo 24.º do Regulamento, segundo o qual “Em caso de empate na 
pontuação, o júri dará prioridade no ordenamento da lista ao projeto que contribua para assegurar maior diversidade 
territorial e regional na afetação de verbas do Programa.” Após debate, foi consensualizada a fixação dos seguintes 
critérios de desempate sucessivo:  
“Em caso de empate na pontuação, o júri dará prioridade no ordenamento da lista aos projetos que se situem em NUTS 
III com 0 candidaturas pontuadas com valor superior; se o empate persistir, o júri dará prioridade no ordenamento da 
lista aos projetos que se situem em municípios com 0 candidaturas pontuadas com valor superior; se o empate persistir, 
o júri dará prioridade no ordenamento da lista aos projetos que se situem em municípios com 1 candidatura pontuada 
com valor superior; se o empate persistir, o júri dará prioridade no ordenamento da lista aos projetos que se situem em 
freguesias com 0 candidaturas pontuadas com valor superior” e assim sucessivamente. 
 
Terminado este ponto da Ordem de Trabalhos, o júri aprovou em minuta este excerto da ata da 4ª reunião do júri. Os 
documentos 1 e 3 anexos à Ordem de Trabalhos devem ser alterados em conformidade, anexados ao presente excerto 
de ata, do qual fazem parte integrante, e divulgados no site do Programa. 
 
Anexos 
Doc 4 – Critérios e subcritérios de avaliação aprovados pelo júri em 14.12.2020 
Doc 5 – Critérios de desempate aprovados pelo júri em 14.12.2020  
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           A Coordenadora Nacional                                                                                                        O Presidente do Júri 
 
 
      __________________________                                                                                           _________________________ 
 
                   Helena Roseta                                                                                                                               João Ferrão 
   

 


