CÂM ARA MUNICIPAL DE LISBOA

CONCURSO FAZER ACONTECER 2019
RELATÓRIO PARA HOMOLOGAÇÃO DA LISTA DE ORDENAÇÃO FINAL DE CANDIDATURAS

Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2020, pelas 14h30, reuniu nas instalações da Câmara Municipal
de Lisboa, sitas no Campo Grande n.0 27, Bloco E, 9.0 piso, o Júri do Concurso Fazer Acontecer 2019,
nomeado por despacho do Senhor Vereador do Pelouro da Educação e dos Direitos Sociais, Dr. Manuel
Grilo, publicado no Despacho n.0 124/P/2019 de 14 de novembro, no Boletim Municipal n.0 1343 1°
suplemento; constituído por Regina Quarenta do Departamento de Educação, na qualidade de
Presidente; por Rui Arrifano do Departamento de Educação, na qualidade de vogal efetivo; por Marta
Risques do Departamento para os Direitos Sociais, na qualidade de vogal efetiva e Rita Tavares de
Moura da Direção Municipal de Habitação e Desenvolvimento Local na qualidade de vogal suplente.
A reunião do Júri teve como finalidade, no exercfcio das competências nele delegadas, proceder à
elaboração do relatório final para homologação da lista de ordenação final das candidaturas submetidas
ao concurso.
I.

TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO

Todos os factos relevantes respeitantes aos antecedentes na tramitação deste concurso constam de dois
relatórios para apresentação de duas listagens preliminares de ordenação final de candidaturas, datados
respetivamente de 17 de janeiro de 2020 e de 2 de abril de 2020, formalizados e disponibilizados através
do

endereço

eletrónico

da

Câmara

Municipal

de

Lisboa

cujo

link

é

httos://www.lisboa.pVcidade/educacao/concurso-fazer-acontecer, respetivamente a 17 de janeiro de 2020
e a 22 de abril de 2020 para o qual se remete e que aqui se dá por integralmente reproduzido.

11.

AUDI~NCIA DE INTERESSADOS

Ao Júri foram remetidas as seguintes pronúncias em sede de Audiência de Interessados, que decorreu
entre 23 de abril e 7 de maio, cujos conteúdos se transcrevem na íntegra:
1.
Data da pronúncia:
N.0 da candidatura:
Nome do Projeto:

23-04-2020

899
Uma família de emoções: programa de leitura e de literacia familiar
1
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Congratulo-me pela saída dos resultados do concurso e, ainda mais, por duas das candidaturas
de escolas/bibliotecas escolares que apoio, na qualídade de coordenadora interconcelhia da
rede de Bibliotecas Escolares, terem sido aprovadas.
Trata-se das candidaturas, Uma família de emoções: programa de leitura e de literacia familiar,
que figuram em 77. 0 e 130.0 lugar na lista de resultados.
Ambas são candidaturas de parceria entre vários Agrupamentos mas na candidatura n. o 130 só
é referido o nome do Agrupamento que apresentou a candidatura e as respetivas escolas: AE
Passos Manuel- Escola Básica Luísa Ducla Soares, Escola Básica das Gaivotas.

Ora nesta candidatura estão também envolvidos:
Agrupamento de Escolas das Olaias: Escola Básica Actor Vale, Escola Básica Bairro do Armador
Agrupamento de Escolas das Piscinas: Escola Básica n. 0 36
Segue em cópia a coordenadora pedagógica da candidatura, docente Luísa Rodrigues.
Antecipadamente agradecida,
Após Audiência de Interessados o Júri apreciou a pronúncia apresentada e esclarece ter considerado na
análise da candidatura submetida todos os agrupamentos de escolas

e respetivos estabelecimentos de

ensino que constam no formulário de candidatura, identificados nos campos correspondentes.

2.
Data da pronúncia:
N.0 da candidatura:
Nome do Projeto:

26-04-2020
516
Cooperar para aprender Ciências

A situação manteve-se com a segunda listagem preliminar e não recebi qualquer tipo de
esclarecimento.
Aguardo resposta.
Após Audiência de Interessados o Júri apreciou a pronúncia apresentada e, tal como referido no relatório
datado de 2 abril pp, esclarece ter considerado na análise da candidatura submetida todas as escolas
que constam no formulário de candidatura, tendo sido considerados na avaliação do projeto candidato
todos os alunos das referidas escolas.
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1.3. Escolas que participam no Projeto
Agrupamento Piscinas -Olivais Agrupamento Piscinas -Olivais Agrupamento Piscinas -Olivais Agrupamento Piscinas -Olivais -

Escola Básica Lisboa N.0 36
Escola Básica Paulino Montez
Escola Básica Piscinas
Escola Básica Santa Maria dos Olivais

1.5. Entidade Executora do Projeto

Agrupamento Piscinas -Olivais

Assim, o facto de apenas constar a Escola Básica das Piscinas na listagem preliminar de ordenação final
de candidaturas não teve qualquer influência sobre a pontuação atribuída. Desta forma, o Júri reitera a
avaliação realizada anteriormente.

3.
Data da pronúncia:
N.0 das candidaturas:
Nomes dos Projetos:

30-04-2020
586, 588 e 904
Mindfulness na Escola;
O não lugar;
Por uma Educ~ão em arquitetura

Para efeitos de reclamação das listas preliminares, no âmbito do concurso • Fazer Acontecer', e
tendo em conta que 3 projetos do Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira, a saber:
1- Por uma Educação em arquitetura; 2- Mindfulness na Escola e 3- O não lugar, cuja
justificação para a exclusão do concurso continua a ser o argumento de que: Segundo
informação disponibilizada pela divisão de Rede escolar, a proposta de Projeto em causa
corresponde a uma situação de não resposta por parte do diretor do Agrupamento ao
pedido de validação, e tendo em conta que eu, na qualidade de Diretor, validei todos os
projetas a concurso e aquando da publicação das 18s listas preliminares, em sede de
audiência de interessados, solicitei o comprovativo da não inscrição, uma vez que aquando da
inscrição não foi possível obter o respetivo comprovativo, agradeço que revejam a minha
validação e reavaliem os referidos projetos.
Após Audiência de Interessados o Júri apreciou a pronúncia apresentada e reitera a decisão emitida no
relatório datado de 2 de abril p.p. de exclusão das candidaturas, com base nos argumentos nele exposto.
Com efeito, e considerando a informação prestada pelo Serviço competente, que se cita: "Em relação aos
projetas em análise, não há registo do formulário ter sido acedido em qualquer momento para qualquer
dos projetas. •, confirma-se não ter havido validação das candidaturas por parte da Direção do
Agrupamento, tal como exigido nas Normas de Candidatura 2019.
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Mais esclarece o Júri que o comprovativo solicitado deverá ser requerido junto ao Balcão Central de
Atendimento da CML silo no Campo Grande n. 0 25, ou através de email para atendimento@cm-lisboa.pt

4.
Data da pronúncia: 30-04-2020
N.0 da candidatura: 404
Nome do Projeto:
Horta Sustentável em Meio Urbano
Em sede de audiência de interessados, aquando da publicação das tas listas preliminares, foi
enviada uma reclamação cujo argumento válido foi o seguinte
:e por erro de escrita, no documento de identificação do projeto Horta Sustentável em Meio
Urbano,

no ponto

3.6.

onde se lê

Equipamentos -

30.000 €, deverá ler-

se Equipamentos 33.232,78€

Onde se lê Materiais - 10.000 €, deverá ler-se Materiais 1.644,54€
Onde se lê outras despesas 10.000€, deverá ler-se outras despesas 4.004,00€
Onde se lê total50.000 €, deverá ler-se Total: 38.881,32€
Pelos documentos entregues aquando da apresentação da candidatura, pode-se verificar que no
Orçamento do Projeto projeto Horta Sustentável em Meio Urbano os valores inscritos são os
que agora estão a ser ratificados, pelo que os valores constantes no Orçamento são os
necessários para a execução do Projeto e os que devem ser tomados como válidos, apenas por
um erro de escrita, aconteceu a discrepância verificada.
Ora, é com estranheza que constato que o Argumento não foi considerado e o projeto continua
inválido, quando está bem patente no relatório que relativamente a outros projetas o mesmo
argumento foi considerado. Quais foram os critérios utilizados para a não consideração do
argumento acima explanado.

Mais acrescento que este Projeto tem feito parte de eventos patrocinados pela Câmara Municipal
de Usboa, como o prémio Ilídio Pinho e a Futurá/ia, onde esteve no Stand da CML.

Após Audiência de Interessados o Júri apreciou a pronúncia apresentada e reitera a decisão emitida no
relatório de 2 de abril p.p. de exclusão da candidatura, por considerar que as alterações de valores
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apresentadas não configuram um erro de escrita mas sim uma alteração muito substancial dos valores
associados à execução do projeto candidato.

5.
Data da pronúncia:
30-04-2020
N.0 das candidaturas: 191 e 394
Nomes dos Projetos: Onde houver uma oliveira
Salvar vidas- primeiros socorros e suporte básico de vida na escola
Serve o presente para, em sede de audiência de interessados, solicitar e reavaliação dos
projetas • Onde houver uma oliveira" e • Salvar vidas- primeiros socorros e suporte básico de
vida na escola', visto que nas 2aas listas preliminares os referidos projetas ficaram abaixo dos
750.000 euros considerados para atribuição de verba, o que aliás não acontecia na publicação
das 1as listas. Quais foram os critérios utilizados para, na prática, desconsiderar projetas que já
tinham sido considerados.
Mais se acrescenta que na situação epidémica que Portugal vive faz todo o sentido ter na Escola
Projeto de suporte Básico de Vida.

Após Audiência de Interessados o Júri apreciou a pronúncia apresentada e sublinha que as listagens
preliminares são sujeitas a alterações. De facto, foi publicada uma segunda listagem preliminar de
ordenação final de candidaturas no dia 2 de abril p.p., que substituiu a primeira listagem preliminar
publicada no dia 17 de janeiro, pelo que os efeitos da primeira listagem cessaram, não se tratando, por
isso, de desconsideração de projetas como é evocado. Acresce dizer que o teto financeiro fixado para
este concurso não é determinado pelo Júri.
6.
Data da pronúncia: 30-04-2020
N.0 da candidatura: 306
Nome do Projeto:
MEA- Mentoria entre alunos
Em sede de audiência de interessados, aquando da publicação das 111s listas preliminares foi
argumentado o seguinte• e por erro de escrita, no documento de identificação do projeto MEA Mentoria entre alunos, no ponto 3.6. onde se lê Equipamentos - 200,00 €, deverá ler-

se Equipamentos 3000€
Onde se lê Materiais -3.000 €, deverá ler-se Materiais 640,23€€
Onde se lê Outras Despesas 5.000€, deverá ler-se Outras Despesas 0,00€
Onde se lê total 8.200 €, deverá ler-se Total: 3. 640,23€
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Pelos documentos entregues aquando da apresentação da candidatura, pode-se verificar que no
Orçamento do Projeto MEA - Mentoria entre alunos - os valores inscritos são os que agora
estão a ser retificados, pelo que os valores constantes no Orçamento são os necessários para a
execução do Projeto e os que devem ser tomados como válidos, apenas por um erro de
escrita, aconteceu a discrepância verificada. •
Ora, nas 2'as listas constata-se que este argumento, perfeitamente válido, não foi considerado.
Solicito uma explicação dos critérios que estiveram na base da não consideração do Argumento,
até porque outros projetos que utilizaram o mesmo argumento foram considerados.

Após Audiência de Interessados o Júri apreciou a pronúncia apresentada e reitera a decisão emitida no
relatório de 2 de abril pp de exclusão da candidatura, por considerar que as alterações de valores
apresentadas não configuram um erro de escrita, mas sim uma alteração muito substancial dos valores
associados à execução do projeto candidato.

7.
Data das pronúncias: 30-04-2020 e 7-04-2020
N.0 da candidatura:
376
Nome do Projeto:
Tablets na escola- Laboratório móvel

13 pronúncia:
Vimos solicitar esclarecimentos relativos à decisão do Júri do concurso de excluir a candidatura
"Tablets na escola-Laboratório móvel", com o número 376, devido a sentirmos dificuldade em
interpretar a pouca informação contida no Relatório para apresentação da segunda listagem
preliminar de ordenação final de candidaturas em relação à decisão do Júri para com a nossa
reclamação.
Nomeadamente, e remetendo-nos para o Relatório, no que diz respeito à nossa candidatura,
gostaríamos de ser esclarecidos sobre:
•

Quem são os "interessados" na "Audiência de interessados" ?

•

É dito no relatório •que o proponente não fez prova dos factos alegados·. Enviámos
para apreciação pelo Júri o ficheiro em Excel com o orçamento que não foi enviado por
nosso engano no dia 20 de novembro e que enviamos no dia 21 de novembro quando

se detetou a troca, indicando como o ficheiro mostra em Detalhes das Propriedades que
a última vez que foi editado foi em 1411112019; cópias dos emails enviados à
6
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organização do concurso; os orçamentos individuais assinados e datados pelos
fornecedores do equipamento, cuja soma produz o orçamento que constava no
documento Excel editado pela última vez em 14111/2019. Podem esclarecer quais os
fatos de que não se fez prova?
•

Lê-se no relatório que •o júri solicitou informação habilitante ao Serviço competente não
tendo sido esclarecido quanto aos mesmos factos alegados".

Gostava que

esclarecessem qual a infonnação habilitante que não foi produzida pelo referido

Serviço, e qual é esse Serviço.
2a pronúncia
No contexto do "Relatório para apresentação da segunda listagem preliminar de
ordenação final de candidaturas·, enviamos a reclamação referente à candidatura
"Tablets na escola - laboratório móvel", com o número identificativo 376.

REPÚBUCA
PORTUGUESA
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALTO DO LUMIAR
~SCOLA 8ASICA ALTO DO LUMIAR

llsboa, 6 de maio de 2020
Exma. Senhora Prtsrdente do Júri do concurso Fazer Acontecer, Ora. Reeina Quarenta,
Vimos por este meio solicrtar ao Júri do concurso Fa zer Acontecer a reaprectação da exclusão do projeto
"Tablets na escola - laboratório movei", com o número identlflcativo 376, pelos motivos que passamos a
descrever:
lendo o "Relatório para apresentação da seeunda listagem preliminar de ordenação fina l de candidaturas" na
parte qui! diz rl!speito à nossa candidatura, ficámos com dúvidas relativamente às justificações para a
apreciação nl!iativa nossa reclamação, dado que estas foram expressas de uma forma basta nte sintética. o
que nos dificulta a sua interpretaçào.

a

Tentámos contatar a oraanização do concurso para obter esclarecimentos, por telefone e por email para
fazer.acontecer@cm-lisboa.pt, mas tal não foi possível pelas linhas da CML, ninauém nos atendeu, e não
obtivemos resposta por email.
Nomeadamente temos dificuldade em compreender o que falta, na nossa reclamação, para fazer prova dos
fatos alegados.
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Resumindo os motivos que nos levaram a pedir a reapreciação da nossa candi datura na primeira reclamação,
Indicámos que no dia 20 de novembro, quando recebemos um emaíl de fazer.ocontecer@cm·lisbaa.pt que
trazia em anexo um resumo da nossa candidatura e o orçamento (o email informava-nos que a candidatura
seguia para valídação pelo Agrupamento}, deteta mos que tínhamos enviado por engano na nossa candidatura
um fiCheiro de fxcel que não correspondia ao orçamento da mesma . Enviamos o ficheiro correto do
orçament o no día 21 de novembro para tozer.acontecer@cm-lisboo.pt através do email oficial ela escola,
explicando o que tinha acontecido e solicitando que fosse considerado o orçamento correto.
Referimos na reclamação que nas Praprit!dades (metadados) do ficheiro Excel, em Dt!to/hes, é Indicada a data
em que o documento foi editado pela última vez, concretamente em 14/11/2019. Em Detalhes tambêm é
indicado a hora da ultima edição, que foi ás 15:49 de 14/11/2019, conforme pode ser verificado em qualque r
altura no flchelro Excel que reenviamos quando da reclamação e de que a organização do concurso tem o
ficheiro original enviado por email no dia 21 de novembro. Ou seja, a ultima edição do ficheiro Excel, às 15:49
de 14 de novembro, ocorreu antes elo fecho das cand idaturas online que era às 17 horas do dia 14 de
novembro. Nos tínhamos o orçamento pronto, devidamente formatado e protegido, e no momento de o
anexar, foi anexado por engano outro f1cheiro Excel, um estudo inicial de orçamento.
Também anexámos na nossa reclamação os orçamentos individuais do equipamento em POF, que nos foram
enviados por €mail pelos fornecedores, personalizados (constando num o nome da escola, no outro o nome
do coordenador da candidatura) datados (13·11·2019 e 14/11/2019) e autenticados pelos fornecedores, cuja
soma produz o valor do orçamento da candidatura, Isto é, confirma o valor contido no fiche iro Excel correto.
Iremos anexar ao email desta reclamação uma impressão dos emalls que continham os orçamentos enviados
pelos fornecedores, e que podem fornecer Informação adicional, nomeadamente a hora a que o ultimo
orçamento foi enviado no dia 14 de novembro (15:03}. Anexamos também ao presente emai/ o orçamento e
uma impressão do email de 21 de novembro.
Referimos na nossa reclamação anterior que soubemos, pelo primeiro Relatório, que tinha sido deliberado
que 24 proponentes cujas candidaturas não continham documentos acessíveis, tal como folhas de cálculo
protegidas. podiam enviar as folhas de cálculo ate 10 de dezembro . Sentimos uma desigualdade de
tratamento, tanto que nós já tínhamos enviado o orçamento correto em 21 de novembro quando detetamos
o engano, mas não fomos contatados, nem nos deram oportunidade de adicionar o orçamento correto à
nossa candidatura.
Estes foram os pontos mais relevantes da nossa reclamação. enviámos todos os documentos e ficheiros que
podiam fazer prova do que dizemos (com exceçâo talvez dos emai/s dos fornecedores - que enviamos agoramas enviámos os orçamentos em POF) , não compreendemos onde não fazemos prova dos fatos alegados.
Tambem não possuímos elementos suficientes para compreender que Serviço competente não esclareceu
quanto aos fatos alegados. conforme consta no segundo Relatório sobre a nossa reclamação. Mas se a
apreciação da reclamação dependia, em parte ou no todo, de um esclarecimento por uma entidade que não
se concretizou (se estamos a Interpretar bem), somos penalizados por o Júri não ter tido acesso a informação
relevante, fato que nos é alheio mas que prejudica a avaliação da nossa reclamação.
Estamos disponíveis para fornecer qualquer esclarecimento ou documentação adicional que o Júri considere
útil.
Face ao exposto, solicitamos à Exma. Senhora Presidente e ao júri do fazer Acontecer que reconsiderem a
exclusão da nossa candidatura, à qual nos dedicámos bastante para benef1cio da qualidade do ensino e do
sucesso educativo dos alunos.

Atenciosamente,
Mário Pereira
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Após Audiência de Interessados, o júri apreciou a pronúncia apresentada tendo verificado que o
proponente não fez prova dos factos alegados. Com efeito, a pronúncia não remete a troca de
comunicação alegadamente efetuada com a Divisão da Rede Escolar.
Por outro lado, o júri solicitou informação habilitante àquele Serviço competente, tendo tentado perceber
se teria ocorrido algum lapso na informação prestada, tendo obtido o único esclarecimento "Informamos

que não serão considerados para avaliação da candidatura quaisquer documentos ou informação que
não esteja integrada no formulário de candidatura", via email prestado ao proponente no dia 21 de
novembro 2019, sem qualquer indicação de ter existido algum contacto telefónico.
Desta forma, o Júri não pode considerar como comprovados os factos alegados e não dispõe de
informação suficiente e habilitante que lhe permita admitir a candidatura, pelo que mantém a decisão
proferida no relatório de 2 de abril p.p. de exclusão da candidatura.

8.
Data da pronúncia:
N.0 da candidatura:
Nome do Projeto:

06-05-2020
710
Todos presentes:__Qr~rama de mentoria intergeracional

Faço parte da direção da Associação Tito de Morais, que apresentou uma Candidatura no
âmbito do ·concurso Fazer Acontecer". Verificámos que foi publicado no site na C.M.Usboa, no
passado dia 22 de abril, a 28 listagem preliminar de ordenação final de candidaturas.
Constatamos

que

o

nosso

projeto

ocupa

a

posição

121°.

Gostaríamos que nos informassem se esta listagem é passível de recurso/reclamação e se ainda
vai haver uma nova listagem (definitiva?). E ainda se a nossa candidatura, no caso de se manter
esta posição, será aprovada, já que, para nós, não é percetível quais são as candidaturas em
condições de serem aprovadas pela informação constante na referida listagem.
Já tentámos várias vezes o contacto telefónico, que se revela invariavelmente impossível, já que
nem conseguimos chegar a falar diretamente com alguém da área da educação.
Pedimos p.f. que nos esclareçam assim que possível as dúvidas que relatamos.
Após Audiência de Interessados, o Júri apreciou a pronúncia apresentada e esclarece que a candidatura

Todos presentes: programa de mentoria intergeracional encontra-se admitida na posição n.0 121 da lista
de ordenação final de candidaturas, resultante da avaliação efetuada nos termos das Normas do
Concurso Fazer Acontecer, publicadas no Despacho n.0 345/CM/2019 de 5 de setembro e do Despacho
n.0 105/P/2019 de 12 de setembro.

9

...

. ..

.,~ ' "'':i

~

•·

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Mais informa que todos os procedimentos e prazos deste concurso enquadram-se nos termos do Código
de Procedimento Administrativo, tal como referido nos relatórios publicados a 17 de janeiro e a 2 de abril
p.p.
9
Data da pronúncia:
N.0 da candidatura:
Nome do Projeto:

07-05-2020
479
Porque não fazemos o nossoj)l'~io teatro

No seguimento da publicação da 2.8 listagem preliminar de ordenação final das candidaturas ao
vosso Concurso, e tendo sido, preliminarmente, ordenado sem objeções na 1. a listagem, venho
por este meio, colocar três questões, para as quais tenho, em vão, procurado resposta:
1 - Devido à situação de pandemia que nos afeta, o que acontece com o resultado do atual
Concurso, já que, pelo menos o Projeto que apresentei como responsávei"Porque não fazemos
o nosso próprio Teatro?" não é exequível online? Passa para o próximo ano letivo?
2 - No caso de passar para o ano, o Projeto por nós apresentado, foi desenhado e elaborado
com alguns alunos, colegas, Encarregados de Educação, assistentes operacionais e

administrativos que já não estarão no Agrupamento no próximo ano Ietivo e que estariam na sua
concretização. Isso contraria o espirita do Concurso, não necessariamente do Projeto. Como
resolver?
3 - Quando se solicitaram orçamentos de equipamentos e materiais, fomos alertados pelas
empresas para um período médio de 90 dias de validade dos valores fornecidos. Esse inteNalo

temporal, que se encontra largamente

u~rapassado

e as atuais circunstâncias apontam para

uma clara suborçamentação do Projeto na eventualidade, já inevitável, de um excessivo
adiamento. Como solucionar?
Existem outras questões mais pormenorizadas e especificas que desejaria ver elucidadas, mas
que dizem respeito à operacionalização propriamente dita do Projeto, e que, por esse motivo,
fazem mais sentido quando estas, acima colocadas, estiverem esclarecidas.
Após Audiência de Interessados, o Júri apreciou a pronúncia apresentada e esclarece que todas as
questões colocadas não se enquadram no âmbito das suas competências. No entanto procedeu ao seu
devido encaminhamento aos serviços competentes, de modo a serem efetuadas as diligências tidas por
convenientes no sentido da boa operacionalização dos projetas.

10

-.,.;..,.~·.
J

'

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

III.

CONCLUSÃO E REMESSA PARA DECISÃO DO ORGÃO COMPETENTE

O Júri apreciou todas as pronúncias apresentadas em sede de Audiência de Interessados e deliberou
para cada uma delas nos termos do ponto anterior.
Dos esclarecimentos ora prestados não resulta qualquer alteração à listagem preliminar de ordenação
final de candidaturas anexa ao "Relatório para Apresentação da Segunda Listagem Preliminar de
Ordenação Final de Candidaturas" datado de 02 de abril de 2020, e que deste faz parte integrante, pelo
que o Júri deliberou, por unanimidade, manter e reiterar o teor dos relatórios datados de 17 de janeiro de
2020 e de 02 de abril de 2020, e que aqui se dão ambos por integralmente reproduzidos.
Em consequência, o Júri deliberou, por unanimidade e em cumprimento do disposto no Despacho n°
124/P/2019, de 14 de novembro, que determinou a designação do Júri de avaliação das candidaturas
apresentadas ao Concurso Fazer Acontecer, homologar a lista de ordenação final de candidaturas, anexa
ao presente relatório final, e que deste faz parte integrante, bem como remeter estes e demais
documentos que compõem o processo, ao Senhor Vereador do Pelouro da Educação e dos Direitos
Sociais, Dr. Manuel Grilo, para que se digne submetê-lo a deliberação da Câmara Municipal, entidade
competente para a decisão de aprovar o relatório final, nos termos do disposto na alínea u) do n.0 1 do
artigo 33.0 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro,
conjugado com o disposto no Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n°
4/2015, de 07 de janeiro, ambos os diplomas na sua redação atual.
Cumpridas todas as formalidades legais, e nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião
por videoconferência, tendo sido elaborada o presente relatório que, depois de lido e achado conforme,
vai ser assinado e rubricado pelos membros do Júri: Regina Quarenta do Departamento de Educação, na
qualidade de Presidente, Rui Arrifano do Departamento de Educação, na qualidade de vogal efetivo,
Marta Risques do Departamento para os Direitos Sociais, na qualidade de vogal efetiva e Rita Tavares de
Moura da Direção Municipal de Habitação e Desenvolvimento Local na qualidade de vogal suplente.
Lisboa, 21 de maio de 2020

A Presidente do Júri,

'\<<ê§i ~o_ &_,c:,~ As;,
(Regina Quarenta)
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Vogal efetivo,

~*4

u

(Rui Arrifano)

Vogal efetiva,

fv\.1-\AJ-h-

rb '>t' r: -

(Marta Risques)

(Rita Tavares de Moura)

Anexo · Lista de ordenação final de candidaturas
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