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Participantes 

Presenças: 
- João Ferrão 
- António Cardoso Ferreira 
- Manuela Calheiros 
- Nelson Dias 
- Ana Drago 
- João Afonso 
 
Coordenação Nacional - Helena Roseta  
Secretariado - Sofia Meneses  

Ausências justificadas: 
- Maria José Casa-Nova 
 
 

 

Ordem de trabalhos 

 
1. Aprovação da ata da reunião de 11 de janeiro de 2021 (doc 1) 
2. Parecer de admissibilidade do 3º lote de 105 candidaturas (doc 2) 
3. Avaliação de candidaturas - ponto de situação 
4. Ajustamento do cronograma revisto (doc 3) 
5. Outros assuntos 
 

 

Assuntos discutidos 

 
1. Aprovação da ata da reunião de 11 de janeiro de 2021 (doc 1) 
A ata da reunião de 11 de janeiro de 2021 foi aprovada por unanimidade. 
 
2. Parecer de admissibilidade do 3º lote de 105 candidaturas (doc 2) 
A Coordenadora Nacional apesentou o parecer, tendo as conclusões do mesmo sido aprovadas por unanimidade. 
 
3. Avaliação de candidaturas - ponto de situação 
Foi realizada uma ronda de análise pelos jurados, tendo sido concluído e decidido:  

• A existência de três tipos de candidaturas: 
- candidaturas promovidas pela comunidade e para a comunidade; 
- projetos promovidos por entidades de fora do território de intervenção, mas destinados a esses territórios; 
- entidades que se estão a servir das comunidades para implementar os seus projetos, dirigem-se a uma comunidade 
mas serão implementados num território diferente daquele onde a comunidade está localizada, tendo sido 
consensualizado que estas devem ser penalizadas nos critérios ou sub-critérios de avaliação que se referem à adequação 
ao programa, diagnóstico e sustentabilidade. 

• A existência de diversas candidaturas com projetos iguais, com as mesmas entidades, onde só muda o território 
de intervenção. Nalguns casos verifica-se que é um desdobramento de territórios. A Coordenadora Nacional alertou que 
nas sessões de esclarecimento tinha sido elucidado que era difícil uma parceria candidatar um concelho inteiro, devido à 
necessidade de verificar os critérios de elegibilidade para todo o concelho, sendo preferível candidatar territórios mais 
pequenos, elegíveis um a um. Há repetições de projetos que podem advir desse facto. Noutros casos, conclui-se que são 
candidaturas cujos projetos são praticamente iguais, só alterando o nome e o território de intervenção, mas sem que as 
especificidades de cada território tenham sido consideradas. Foi consensualizado que não pode ser esquecida a filosofia 
que levou à conceção do programa: o apoio às comunidades com a implementação de pequenos projetos, com tipologias 
definidas, que permitam uma rápida implementação. Naqueles casos, estamos perante um grande projeto, desdobrado 
em pequenos projetos. Estas candidaturas serão penalizadas nos critérios ou subcritérios de originalidade, participação e 
diagnóstico. Tais candidaturas devem ser sinalizadas pelos jurados para serem revistas pelo júri no final da avaliação. 
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• A existência de candidaturas cujo projeto se destina somente a prestação de serviços e a recursos humanos, e 
não na criação de algo que seja para dar continuidade na comunidade. A Coordenadora nacional alertou que uma das 
tipologias previstas no programa é a “prestação de serviços à comunidade”, sendo que, contudo, esta deve estar explicada 
no conteúdo do projeto para ser analisada convenientemente.  
 
4. Ajustamento do cronograma revisto (doc 3) 
O cronograma foi apresentado pela Coordenadora, e ajustado mediante as tarefas que estão a ser realizadas, ficando 
agendada para dia 8 de fevereiro às 9h a realização da próxima reunião. 
 
5. Outros assuntos 
- Foram alegados por parte de dois jurados conflitos de interesses na avaliação das candidaturas 262 e 786, tendo sido 
realizada a troca de jurados em relação a essas candidaturas.   
 
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 
 
 
 

 


