
 

 

 

RELATÓRIO  

REUNIÃO DO JÚRI DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS CANDIDATURAS DA 
CALL RELATIVA À INICIATIVA “PROJETOS DE IMPACTO” PARA 

FINANCIAMENTO DE TÍTULOS DE IMPACTO SOCIAL, NO ÂMBITO DO 
AVISO N.º LISBOA-34-2019-21 – PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL 

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, nas instalações do Departamento 
de Empreendedorismo e Economia Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
reuniu-se o Júri constituído no âmbito do Regulamento da Call – Iniciativa “Projetos de 
Impacto”, doravante designado abreviadamente por Regulamento, para apreciação das 
candidaturas apresentadas por Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social com 
vista à atribuição de apoio financeiro para efeito de candidatura ao instrumento 
financeiro de Títulos de Inovação Social (TIS), disponibilizado pelo Portugal Inovação 
Social. Procedendo-se em conformidade, nos termos do artigo 9.º do Regulamento, é 
elaborado o presente relatório. 

O Júri deste procedimento é composto por:  

Presidente: Maria Inês Araújo Sequeira, Diretora do Departamento de 
Empreendedorismo e Economia Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 

Vogais efetivos: 

- Gustavo Freitas, do Departamento de Empreendedorismo e Economia Social da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa; 

- Pedro Ricardo Gomes, da Direção Comercial da Economia Social e Setor Público do 
Departamento de Microcrédito, Empreendedorismo e Sustentabilidade do Banco 
Montepio; 

- Francisco Santarém, da IES – Social Business School. 

Da parte da MAZE foi invocada escusa por eventual conflito de interesses, pelo que a 
mesma entidade decidiu não participar. 

Na reunião participou ainda José Luís Barão, Diretor da Unidade de Investimento Social 
do Departamento de Empreendedorismo e Economia Social da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa para efeitos de apoio técnico ao Júri.  

Aberta a sessão pela Presidente do Júri, através de videoconferência, por se encontrar 
fora do local da reunião, começou por proceder-se oralmente à sistematização das 



  

regras da Call de “Projetos de Impacto” e das normas relativas à competência e 
funcionamento interno do Júri, nos termos do Regulamento da Call, da legislação 
aplicável e da prática corrente. 

Concluída esta fase preliminar, passou-se ao trabalho de apreciação das oito (8) 
candidaturas, previamente selecionadas pelo Departamento de Empreendedorismo e 
Economia Social, de entre um total de 12 candidaturas apresentadas pelas Iniciativas de 
Inovação e Empreendedorismo Social, através de triagem efetuada em obediência ao 
previsto no artigo 8.º do Regulamento, com fundamento no cumprimento dos requisitos 
fixados no artigo 4.º do mesmo Regulamento. 

O Júri procedeu à apreciação e avaliação individual de cada uma das candidaturas 
apresentadas, com base nos critérios de avaliação e seleção e respetivos fatores de 
ponderação, em conformidade com os critérios fixados no artigo 9.º do Regulamento, 
tendo o Júri entendido selecionar e atribuir apoio financeiro para efeito de posterior e 
obrigatória candidatura ao instrumento financeiro aberto pelo Aviso n.º Lisboa-34-
2019-21 – Títulos de Impacto Social, disponibilizado pelo Portugal Inovação Social, as 
seguintes propostas subscritas pelas seguintes Iniciativas de Inovação e 
Empreendedorismo Social: 

N.º Entidade Designação 
Projeto 

6 UBBU (empresa)  Code 4 all 

12 
 

ONGD Epic 
Student – SPOT 
GAMES 
(associação)  

Gamezone Lisboa 

Mais decidiu o Júri, tendo em conta os critérios de avaliação e seleção, a ponderação 
dos critérios, conforme estabelecido no artigo 9.º do Regulamento, com fundamento no 
mérito comparativo entre as candidaturas apresentadas e a condicionante introduzida 
pelo elevado número de processos submetidos nesta Call Iniciativa – “projetos de 
impacto”, não selecionar as propostas candidatas a apoio, por via da iniciativa da Call 
de “Projetos de Impacto” com vista ao desenvolvimento de Títulos de Impacto Social, 
apresentadas pelas seguintes entidades: 

N.º Entidade 

2 CLOO Behavioral Insights Unit (BE Unit, Lda)  

3 Darte  

8 Partícula Sustentável 

9 CAJIL  

10 Share our world /Speak 

11 Let’s Create Consulting, Lda. 

De entre as candidaturas apresentadas, com vista ao desenvolvimento de Títulos de 
Impacto Social, o Júri, atendendo às regras e limites de financiamento dispostos no 
artigo 11.º do Regulamento e ainda ao teor do Aviso LISBOA-34-2019-21, deliberou a 



  

aplicação de um critério de avaliação de mérito absoluto e mérito relativo que 
permitisse uma distribuição justa e equitativa na afetação do investimento a cada uma 
propostas candidatas selecionadas, tendo sido decidido pelo Júri pontuar as 
candidaturas respetivas entidades abaixo discriminadas, de acordo com o quadro anexo. 

Nesse sentido, foi decidido pelo Júri selecionar as candidaturas das entidades abaixo 
discriminada e nos termos indicados: 

Projeto e entidade 
implementadora 

Investimento Total  Investimento 
público SCML 

Investimento 
privado 

Montepio 

Co-Investimento 
privado  

Entidade 
Sector 
Público 

que emite 
parecer 

Duração 

ONGD Epic Student 
– SPOT GAMES – 
“Gamezone Lisboa” 

300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € -  Direção-
geral 

Educação  

35 

Ubbu – “Code 4 all” 600.000,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 
(Siemens) 

Fundação 
para a 

Ciência e 
Tecnologia 

36 

Foi ainda dada nota sobre a configuração financeira do projeto Ubbu – “Code 4 all”, uma 
vez que o mesmo pressupõe o co-investimento privado da Siemens, no valor de 
150.000,00 euros no total dos 3 anos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Júri deu por encerrada a reunião, da qual 
se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os membros do Júri. 


