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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  
Secretariado - Sofia Meneses e Catarina Homem 

Ausências justificadas: 
 
 

 

Ordem de trabalhos 

 
1. Aprovação da ata da reunião de 14 de dezembro (doc 1) 
2. Parecer de admissibilidade do 1º lote de 105 candidaturas (doc 2) 
3. Avaliação das 105 candidaturas do 1º lote - ponto de situação 
4. Cronograma revisto (doc 3) 
5. Outros assuntos: 
5. 1 Parecer de admissibilidade do 2º lote de 105 candidaturas (doc 4) 
 

 

Assuntos discutidos 

1. Aprovação da ata da reunião de 14 de dezembro (doc 1): 
A ata da reunião de 14 de dezembro de 2021 foi aprovada por unanimidade. 
 
2. Parecer de admissibilidade do 1º lote de 105 candidaturas (doc 2): 
A Coordenadora Nacional apesentou o parecer, tendo as conclusões do mesmo sido aprovadas por unanimidade. 
 
3. Avaliação das 105 candidaturas do 1º lote - ponto de situação 
Foi realizada uma ronda por todos os membros, tendo sido elencadas algumas dúvidas com que estes se depararam na 
avaliação deste primeiro lote de candidaturas, como a dificuldade em avaliar certos critérios devido à informação pouco 
consistente ou inexistente, ao facto de alguns projetos terem sido criados numa perspetiva de “prestar serviço à 
comunidade” e não de participação efetiva da comunidade, e à necessidade de encontrar uma forma expedita de resolver 
as discrepâncias de avaliação entre pares. 
Nessa sequência foi consensualizado tomar as seguintes decisões: 
- a Coordenadora Nacional enviará a todos os membros o mapa com a georreferenciação das entidades, para apoio na 
avaliação da variável “Composição da parceria”; 

- nesta variável, nas candidaturas que só tenham uma entidade promotora e uma Junta de Freguesia como entidade 
parceira, e quando não exista informação sobre o papel da JF no projeto, a pontuação a atribuir seja 6 pontos (no total 
de 10); 
- no que diz respeito às candidaturas que referem, no critério da participação, “participação intensa” na construção da 
candidatura por parte dos residentes no(s) território(s) ou dos destinatários do projeto, mas em que não existe qualquer 
indício na candidatura que comprove esse nível de participação, alterar a decisão anteriormente tomada de atribuir 
sempre um mínimo de 4 pontos (no total de 5) quando os proponentes assinalam “participação intensa” por parte 
desses grupos; 
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- no que diz respeito às candidaturas que referem, no critério da participação, “participação muito intensa” na construção 
da candidatura, e se verificar a inexistência de qualquer indício desse nível de participação, alterar a decisão anteriormente 
tomada de atribuir sempre um mínimo de 4 (no total de 5) à variável “construção da candidatura”; 
- que seja criado na plataforma um sinalizador que alerte para as candidaturas em que a diferença de avaliação entre pares 
se situe: 

• nos critérios cuja pontuação a atribuir seja entre 0 e 25 pontos, acima de 10 pontos; 

• nos critérios cuja pontuação a atribuir seja entre 0 e 10 pontos, acima de 5 pontos; 

• na avaliação global, acima de 20 pontos; 
- foi suscitada a questão de saber se os projetos direcionados a respostas à pandemia devem ser diferenciados em relação 
a projetos que podem ser realizados em qualquer altura, e não especificamente nesta fase de pandemia; após debate, 
tendo em conta que, apesar de o programa ter sido criado nesta fase de pandemia, o regulamento não referir que os 
projetos devam ser apenas direcionados para esta, foi consensualizado que os projetos não serão valorizados com base 
nesse pressuposto. 
 
4. Cronograma revisto (doc 3) 
O cronograma foi apresentado pela Coordenadora, que chamou a atenção para o facto de estar feito com alguma folga 
face à data limite de 2 de março para aprovação da lista preliminar de classificação. Foi consensualizado que as datas serão 
ajustadas à medida que o trabalho descrito nas várias etapas for realizado, respeitando sempre a data limite. 
 
5. Outros assuntos: 
- A Coordenadora Nacional fez o ponto de situação da verificação de conformidade relativamente aos Q1 (levantamento 
está a ser concluído), Q2 (levantamento está a ser concluído), Q3 (totalidade de emails enviados à Juntas de Freguesia, a 
aguardar respostas), e Q7 (levantamento concluído, vão ser enviados emails de notificação). Foi aprovado por unanimidade 
delegar no Presidente do Júri o despacho de notificações a enviar  às entidades cujas candidaturas estão desconformes. 
- A próxima reunião ficou marcada para dia 20 de janeiro às 9h00. 
 
5. 1 Parecer de admissibilidade do 2º lote de 105 candidaturas (doc 4) 
A Coordenadora Nacional apesentou o parecer, tendo as conclusões do mesmo sido aprovadas por unanimidade. 
 
 
 
           A Coordenadora Nacional                                                                                                        O Presidente do Júri 
 
 
      __________________________                                                                                           _________________________ 
 
                   Helena Roseta                                                                                                                               João Ferrão 
 
 
 

 


