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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. Apreciação do parecer de admissibilidade do lote 5 (doc 1 e doc 2) 
2. Ponto de situação da classificação de candidaturas admitidas 
3. Ponto de situação das candidaturas pendentes 
4. Apreciação de exposições ao júri (doc 3) 
5. Ajustamento do cronograma (doc 4) 
6. Outros assuntos 
 

 

Assuntos discutidos 

 
1. Apreciação do parecer de admissibilidade do lote 5 (doc 1 e doc 2): 
A Coordenadora Nacional apesentou o parecer, com a tabela anexa, tendo as conclusões do parecer sido aprovadas por 
unanimidade. 
 
2. Ponto de situação da classificação de candidaturas admitidas 
A Coordenadora Nacional fez o ponto de situação das candidaturas admitidas até ao momento, apresentando dois gráficos, 
Do total de candidaturas distribuídas, 206 já têm as classificações do par de membros do júri carregadas na plataforma, 
tendo sido apurado, que: 
•19,4% das candidaturas têm pontuações abaixo de 60 
•72,9% das candidaturas têm pontuações entre 60 e 84 
•7,8% das candidaturas têm pontuações acima de 84 
Quanto às diferenças de pontuação entre o par, nessas 206, há 21 com uma diferença igual ou superior a 10.  
Perante os dados apresentados, foi decidido que a média de pontuações do par deve ser arredondada à décima, e não à 
unidade, quer no que respeita à média de pontuações de cada critério, quer na soma das médias que dá a pontuação final, 
para diferenciar pontuações que estão muito próximas.  
O Presidente do Júri solicitou que todos os membros carreguem na plataforma as pontuações das candidaturas que já 
avaliaram, de forma a ser possível efetuar uma análise comparativa dos critérios, e verificar quais as candidaturas que 
necessitam de ser revistas por terem uma diferença de avaliação do par igual ou superior a 10. A Coordenadora Nacional 
ficou de atualizar a tabela com as candidaturas cuja diferença de pontuação seja igual ou superior para remeter a todos os 
membros do júri. A tabela deve conter o número da candidatura, o par envolvido e a diferença de pontuação em cada 
critério. 
 
3. Ponto de situação das candidaturas pendentes 
A Coordenadora Nacional informou que até à data foram distribuídas 483 candidaturas, e que será enviado: 
- um 6º lote, de 126 candidaturas, com as que foram notificadas para suprir falhas e que já se encontram conformes; 
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- um 7º lote, de 22 candidaturas (ou mais, em função das respostas às notificações), só com as do escalão até 5000€; 
- e um 8º lote, e último, com as restantes candidaturas notificadas para suprir falhas, cujo prazo de resposta ainda está a 
decorrer. 
 
4. Apreciação de exposições ao júri (doc 3) 
As exposições das candidaturas n.º 161, 267 e 354 foram aceites nos termos que constituem os documentos 3A, 3B e 3C, 
anexos a esta ata. Estas candidaturas devem ser notificadas destas decisões. 
 
5. Ajustamento do cronograma (doc 4) 
O cronograma foi analisado, tendo sido unânime que, em virtude do número de candidaturas que se prevê admitir, a 
Coordenadora Nacional proponha à Entidade Responsável a extensão do prazo de avaliação até 31 de março, para se 
conseguir fechar a lista preliminar entre 23 de março e o final do mês. 
Ficou marcada uma próxima reunião para dia 2 de março e agendada outra para dia 23 de março. 
 
6. Outros assuntos 
- Ficou esclarecido que, de acordo com o regulamento, a lista preliminar de classificação de todas as candidaturas será 
enviada a todas as candidaturas para efeitos de audiência prévia. A cada candidatura será ainda dado conhecimento do 
valor atribuído em cada parâmetro. 
- A Coordenadora Nacional enviará aos membros do júri a lista das entidades promotoras repetidas em mais do que uma 
candidatura. Ficou também sugerido que se estudasse a possibilidade de as fichas de candidatura serem processadas num 
programa detetor de plágios. 
- Foi abordada a questão do tratamento a dar às eventuais reclamações resultantes da divulgação da lista preliminar. 
Prevêem-se dois tipos de reclamações: as relacionadas com exclusão de candidaturas por desconformidade com os 
critérios regulamentares, em que será necessário comprovar a existência de um erro de verificação de conformidade; e as 
relativas à pontuação atribuída. Este é assunto para ser debatido numa próxima reunião. 
- O jurado Nelson Dias levantou a questão de o adiamento do prazo final do programa e o facto dos projetos não se 
iniciarem no prazo para o qual foram elaborados, dever ser tido em conta na avaliação das candidaturas. A problemática 
temporal decorrente da pandemia e das suas contingências levantou problemas (teria sido importante algumas atividades 
já estarem implementadas), mas por outro lado trouxe vantagens a alguns projetos (na medida em tinham previstas 
atividades que não conseguiriam implementar no terreno devido à pandemia). 
- O jurado Nelson Dias sugeriu ainda uma reflexão relativa aos objetivos do programa relacionando-os com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Sendo um programa nacional e público, o mesmo devia contribuir para os ODS 
nacionais, sendo que se tornaria necessário montar uma estratégia com indicadores, que permitissem medir os contributos 
dos projetos para cada um dos ODS. A Coordenadora nacional ficou de promover reflexão sobre como e com quem 
desenvolver esta análise, que não se encontra prevista no Programa. 
 
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 
 
 
 

 


