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Câmara Municipal de Lisboa 
Departamento para os Direitos Sociais 

Divisão para a Coesão e Juventude ~ 
CONCURSO FAZER ACONTECER 2020 

RELATÓRIO PARA APRESENTAÇAO DA LISTAGEM PRELIMINAR DE ORDENAÇÃO FINAL DE 

CANDIDATURAS 

No âmbito do Concurso "Fazer Acontecer 2020", o Despacho n.0 117/P/2020 de 19 de outubro, do Senhor 

Vereador do Pelouro da Educação, Dr. Manuel Grilo, designou o Júri para avaliação das candidaturas apresentadas. 

Assim, o Júri do procedimento é constitu ído por: 

Elementos efetivos: 

• Teresa Batista, Técnica Superior do Departamento de Educação da CML, a qual Presidirá 

• Ana Cristina Goncalves, Técnica Superior do Departamento de Educação da CML 

• Sandra Neves, Técnica Superior do Departamento de Educação da CML 

• Luísa Távora, Técnica Superior do Departamento para os Direitos Sociais da CML 

• Francisco Pena, Técnico Superior do Departamento para os Direitos Sociais da CML 

Elementos suplentes: 

• Rui Arrifano, Técnico Superior do Departamento de Educação da CML 

• Gisela Bandeira, Técnica Superior do Departamento para os Direitos Sociais da CML. 

Face às limitações provocadas pela pandemia COVID-19, o Júri reuniu exclusivamente por videoconferência nos 

dias 28 e 30 de outubro, 4, 9, 17, 20 e 24 de novembro, 2, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 28 de dezembro de 2020 e 4, 

5, 7, 8, 12, 15, 19, 20, 21 , 22, 25, 26 e 27 de janeiro de 2021. 

Do procedimento concursal 

O concurso "Fazer Acontecer" enquadra-se no Programa Municipal de Prevenção e Combate ao 

Insucesso e Abandono Escolar Precoce, "Secundário para Todos", sendo dirigido às comunidades escolares e 

destinando-se a financiar a realização de projetes, anuais, do 1.0 ao 12. o ano de escolaridade, da rede escolar pública. 

Este concurso visa apoiar e dinamizar, em quantidade e diversidade, projetes das escolas em torno da promoção de 

percursos educativos de sucesso. 

A apresentação de candidaturas ao Concurso "Fazer Acontecer 2020", foi exclusivamente realizada com 

o recurso à plataforma on-line https://www.lisboa.pt/cidade/educacao/concurso-fazer-acontecer, respeitando o 

calendário definido pelos Despachos n.0s 91/P/2020 e 123/P/2020 de 23 de julho e 29 de outubro, ambos do Senhor 

Vereador do Pelouro da Educação, Dr. Manuel Grilo. 
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O prazo limite para submissão de candidaturas foi fixado nas 23.59 horas do dia 15 de novembro de 2020. 

O prazo limite para a publicação on-line da listagem preliminar de ordenação final de candidaturas, ex vi Despacho 

n.0 3/P/2021 de 13 de janeiro, foi fixado para as 17.00 horas do dia 29 de janeiro de 2021. 

Decorrido o prazo para submissão de candidaturas, na plataforma on-line estavam 142 (cento e quarenta e 

duas}, candidaturas, cujo montante total dos projetas ascendia a 1.251.062,04 €, para um montante fixado em 

450.000,00 €. 

Escalão 1 (até 1.000€ inclusive) 4.667,69 € (5 projetas) 

Escalão 2 (entre 1.000€ e 5.000€ inclusive) 225.641 ,60 € (52 projetas) 

Escalão 3 (entre 5.000€ e 10.000€ inclusive) 492.932,15 € (55 projetas) 

Escalão 4 (entre 10.000€ e 20.000€ inclusive) 527.820,60 € (30 projetas) 

Do universo das candidaturas, 142 (cento e quarenta e duas) foram validadas pelas Direções dos 

Agrupamentos 132 (cento e trinta e duas), sendo estas as candidaturas disponibilizadas em formato digital ao Júri 

para apreciação nos termos das normas do Concurso. 

Do processo de avaliação das candidaturas 

Por forma a materializar os critérios fixados no Despacho n.0s 91/P/2020 de 23 de setembro, o Júri deliberou 

solicitar à DGEEC e à DGEstE - DSRLVT, por mai/s remetidos nos dias 2 e 13 de dezembro respetivamente, os 

dados referentes ao número de alunos e turmas I beneficiários de Ação Social Escolar (ASE) assim como informação 

sobre a taxa de retenção e desistência no universo dos estabelecimentos da rede escolar pública do concelho de 

Lisboa. 

Em resposta ao solicitado, a DGEEC e a DGEstE- DSRL VT, enviaram os dados solicitados no dia 13 e 15 

de dezembro (Cf. Anexo I- ASE 2020-21 Lisboa C1,2,3 e secundário.xlsx, Anexo 11 - Rede escolar- concelho de 

Lisboa - 2020-2021.xlsx, Anexo III- N° ALUNOS E W TURMAS POR ESCOLA- CONCELHO DE LISBOA -2020-

2021.xls e Anexo IV- DGEEC_DSEE_DEEBS_2020_retenção e desitência.xlsx) 

Na posse desses elementos, o Júri pode assim valorizar o subcritério 1.a) "Taxa de retenção e desistência", 

e subcritério 1.c) "Percentagem de alunos beneficiários de Ação Social Escolar (ASE)". 

No que diz respeito ao subcritério 1.b) "Percentagem de alunos com pelo menos uma negativa", ao Júri não 

chegou qualquer dado, pelo que deliberou pontuar neste subcritério a pontuação de 2 pontos (metade do valor 

máximo) todas as propostas de projetes submetidas a concurso quando referentes ao 2.0, 3.° Ciclos e Ensino 

Secundário. 
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Na avaliação das candidaturas, o Júri teve em conta a existência de bonificações existentes nas normas do 

procedimento, aplicando-as nos seguintes casos: 

• Projetas submetidos em escalões de financiamento até 5.000 €: bonificação de 1 na avaliação 

(numa escala de O a 4); 

• Projetas em que participem 2 ou mais de agrupamentos de escolas: bonificação de 0,8 (numa 

escala de O a 4). 

O Júri deliberou que no caso de candidaturas conjuntas de escolas do mesmo agrupamento os indicadores 

para efeito dos subcritério 1.a) será apurado tendo em consideração o número total de alunos alvo da candidatura, ou 

seja, por exemplo se o universo da candidatura em questão contemplar no total 1000 alunos, divididos 750 num dos 

estabelecimentos e 250 no outro, o valor do subcritério 1.a) será calculado tendo em atenção esta proporção ou seja, 

o valor do subcritério 1.a) corresponderá à soma de 75% do valor do estabelecimento com 750 alunos aos 25% do 

valor do estabelecimento com 250 alunos. 

No que diz respeito ao subcritério 1.c), o Júri deliberou que o valor corresponderá à percentagem dos alunos 

ASE do universo em questão, graduando-se de seguida essa percentagem tendo em consideração o valor de 

referência, ou seja, o estabelecimento da rede pública de ensino do concelho de Lisboa com maior percentagem. 

Em candidaturas inter-agrupamentos, o Júri segue as regras do procedimento, nas quais a avaliação do 

contexto socioecónomico e níveis de insucesso escolar incidirá sobre os indicadores da escola I agrupamento 

participante que apresente os indicadores mais elevados, sem proceder a qualquer tipo de média entre os diferentes 

indicadores. 

O Júri deliberou que as candidaturas serão analisadas, uma por uma, discutidas e classificadas durante as 

reuniões por vídeoconferência, sendo a sua classificação atribuída por consenso, utilizando-se para tal as matrizes 

de classificação publicadas no Despacho n.0 91/P/2020 de 23 de julho. 

Preenchimento do montante financeiro na plataforma, ao contrário da edição anterior, contempla 

centésimas, ou seja valores com unidades de cêntimo/s de euro, pelo que, deliberou o Júri, qualquer divergência entre 

esse valor e o orçamento apresentado será motivo de exclusão da candidatura. 

Assim, o Júri deliberou que será motivo de exclusão de candidaturas: 

1. Candidaturas em que faltem as declarações de compromisso das entidades parceiras ou das 

entidades executoras, ou que existindo, que estas não estejam em conformidade, 

designadamente: 

1.1 Sem assinaturas; 
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1.2 Que não correspondam ao projeto a que se candidatam; 

1.3 Sem data e menção ao concurso "Fazer acontecer" 

2. Apresentem orçamentos não enquadráveis no intervalo de valores dos ou intervalo temporal do 

escalão ao qual concorrem; 

3. Candidaturas que apresentem divergência entre o valor da candidatura e o orçamento 

apresentado; 

4. Que apresentem orçamentos não enquadráveis no objeto da candidatura; 

5. Que apresentem orçamentos com erros de cálculo, ou inteligíveis ou não conformes os elementos 

mínimos de discriminação; 

6. Ausência de orçamento; 

7. Identificação de destinatários fora do âmbito definido nas normas do concurso; 

8. Projetas que não se enquadrem no objeto e âmbito definido nas normas do concurso; 

9. Duplicação de submissão de candidaturas. 

10. Não conforme as normas do Concurso 

11. Não validado pelo Agrupamento 

12. Validação negativa por parte do Agrupamento 

Da avaliação das candidaturas 

O Júri na esteira do previsto na Medida 2 (Do Programa Municipal) apreciou as candidaturas promovidas 

pelos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas da rede pública do concelho de Lisboa, "( ... ) visando a 

promoção do sucesso educativo, a melhoria da qualidade das aprendizagens e a promoção das competências dos 

alunos, potenciando o seu desenvolvimento pessoal e social e, simultaneamente, o investimento na sua formação 

cívica, reforçando a ligação da escola à comunidade, e promovendo a participação do maior número de elementos 

das comunidades educativas em tomo do sucesso educativo. (. .. )'. 

Desta forma o Júri apreciou 142 (cento e quarenta e duas) candidaturas de acordo com os critérios fixados. 

Dessa apreciação o Júri: . 
o;t-en+o. e cnc..o 

• Deliberou excluir 85 (sitiRia uete) candidaturas 
c:..;nc;-.:<!nto, e sc:...re, 

• Deliberou admitir 57 (~i~ta 841R90) candidaturas, as quais foram avaliadas e hierarquizadas 

tendo em atenção a pontuação obtida. 

A Listagem Preliminar de Ordenação Final das candidaturas sintetiza esta realidade, é apresentada como 

Anexo V, documento este que faz parte integrante deste Relatório. 

O Júri informa que o presente Relatório assim como a Listagem Preliminar de Ordenação Final seguirá 

na presente data para publicação/publicitação no site https:llwww.lisboa.pt/cidadeleducacaolconcurso-fazer

acontecerdispondo os interessados de 10 (dez) dias úteis contados após a data da publicação on-line, para querendo, 
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se pronunciarem por escrito, utilizando para tal o email fazer.acontecer@cm-lisboa.pt, sobre o teor do Relatório e da 

Listagem Preliminar de Ordenação Final, nos termos e para os efeitos do disposto no Código do Procedimento 

Administrativo em sede da Audiência dos Interessados. 

O Júri não tomará conhecimento de qualquer pronuncia dos interessados apresentada de forma distinta á 

publicitada. 

O presente Relatório vai ser assinado, pois estão reunidas as condições legais relacionadas com o quórum, 

nos termos da alínea g) do n.0 161 do CPA "à contrário". 

Lisboa, 27 de janeiro de 2021 

Teresa Batista, Presidente do Júri 

Sandra N es Francisco Pena 

(De baixa médica e sujeita a isolamento profilàtico) 

Ana Cristina Goncalves 
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