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Concurso de Inovação Social 

Ata nº 2 

Ao dia 15 de dezembro de 2021, reuniu, através de meios digitais, o júri da iniciativa 

Concurso de Inovação Social composto pela Dr.ª Raquel Campos Franco, pela Dr.ª 

Carolina Ferreira e pelo Eng.º João José Pinto Ferreira. 

Não tendo sido rececionada nenhuma exposição por parte de nenhum dos candidatos 

esta reunião, teve como objetivo propor a homologação da lista unitária de ordenação 

final dos candidatos aprovados e das demais deliberações do Júri. 

1) Lista Final dos Projetos Selecionados 

Atendendo a que o prazo para audiência dos interessados terminou sem que nenhum 

dos candidatos tivessem apresentado qualquer pronúncia, o júri delibera manter a 

pontuação dos projetos candidatos e proceder à reordenação final dos candidatos que 

concorreram à iniciativa Concurso de Inovação Social, de acordo com o quadro infra: 

ENTIDADE/PROPONENTE INDIVIDUAL Avaliação 

Cruz Vermelha Portuguesa - Geração Z 17,3 

Parábola Citadina Associação - Pedalar Sem Idade Porto - Geocaching Sem 

Idade 
17,2 

Associação Vencer Autismo - Autismo VR do Porto para o Mundo 16,0 

Associação Ninguém Pode Ficar Para Trás - Psicologia em Movimento 15,8 

Fundação Consuelo Vieira da Costa -Accepting The Dif/erence 15,5 

ADDIM - Associação Democrática De Defesa Dos Interesses E Da Igualdade 

Das Mulheres - Desliga-te 
14,7 

Associação Ninguém Pode Ficar Para Trás - Emergir 12,5 

Associação Betel - Cozinha restaurada vidas restauradas 10,7 

A notificação será efetuada por correio electrónico e a lista unitária disponibilizada no 

sítio de internet (https://coesaosocial.cm-porto.pUcentro-de-inovacao-social) 
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2) Entrega de documentação 

No âmbito do artigo 11 do Programa de Concurso da Iniciativa Concurso de Inovação 

Social foi sollcltada, aos projetos selecionados pelo Júri, a apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) cópia do documento de constituição e respetivos estatutos, devidamente atualizados, 

bem como cópia da ata que comprove os atuais órgãos sociais, ou, se sujeita a registo 

comercial, cópia da certidão do registo comercial com todos os registos em vigor; 

tratando-se de uma cooperativa, credencial comprovativa da legal constituição e regular 

funcionamento das cooperativas, emitida pela CASES; 

b) declaração emitida conforme modelo constante do anexo li ao Código dos Contratos 

Públicos; 

c) registo criminal para efeitos de contratação pública; 

d) declaração da situação regularizada relativamente aos impostos perante a Autoridade 
Tributária; 

e) declaração da situação regularizada relativamente às contribuições para a Segurança 
Social; 

f) ficha de diagnóstico do projeto, a ser entregue pela entidade que presta apoio técnico 
ao Concurso de Inovação Social - IES • Social Buslness School, devidamente 

preenchida (em anexo a esta ata). 

Nada havendo mais a tratar foi encerrada a reunião. 

Anexo 1 - Ficha de diagnóstico do projeto 

Porto, 15 de dezembro 2021 

o Júri, 
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