
 

 

 

 

 
 

 

Ata do Júri “Por um planeta mais verde” - 2021 

 

 

Aos dezanove dias de maio de dois mil e vinte e um, pelas 17,30 h, reuniu, em vídeo conferência, o 

júri do Concurso “Por um planeta mais verde”, constituído por José Ricardo (FNE), Joaquim 

Fernandes (AFIET), Manuela Felício (SPZN), Elsa Martins (SDPSUL), Rui Inácio (SDPGL), Rui Carvalho 

(SDPSUL) e Vitor Travassos (SPZC), tendo por objetivo proceder à seleção e classificação final dos 

trabalhos apresentados. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em reuniões, anteriormente, realizadas, entre as cerca de seis dezenas entregues, foram 

selecionados, dentro de cada escalão, os que o júri considerava que reuniam as melhores condições 

para serem apreciados nesta reunião final, tendo, oportunamente, sido enviados a todos os 

membros para que pudessem realizar uma seriação final. ------------------------------------------------------ 

De referir que foram apreciados os trabalhos números: 1º escalão – 15, 53, 56, 121, 268,269, 270, 

293, 475, 572 e 575; 2º escalão – 69,111, 141, 155 e 267; 3º escalão – 19, 128, 140, 142, 160, 232, 

284, 374 e 555; 4º escalão – 64, 82, 124, 150, 288, 427, 429, 480 e 498. ------------------------------------

O Presidente do Júri, José Ricardo propôs se atribuíssem 3 pontos ao trabalho que cada membro do 

júri indicasse como primeiro, 2 pontos ao segundo e 1 ponto ao terceiro, o que foi aceite por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logo após, procedeu-se à indicação de preferências, que se encontram plasmadas no anexo 1 a esta 

ata, e consequente apuramento dos resultados. -------------------------------------------------------------------

Constatando-se a existência de empates, Vitor Travassos propôs que fosse considerado como fator 

de desempate o número de primeiros lugares atribuídos a cada trabalho o que foi aceite, por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conforme se pode verificar, no anexo referido, as classificações finais ficaram, assim, definidas: ---- 

1º escalão: 1º lugar – trabalho nº 572 (JI de Moutidos); 2º lugar – trabalho nº 293 (sala 4, JI nº 7, 

José Carlos da Maia); 3º lugar – trabalho nº 575 (turma C2, JI de Condominhas). ------------------------- 

 

 



 

 

 

 

 

 

2º escalão – 1º lugar – trabalho nº 155 (1º ano, Centro Escolar de Fermedo); 2º lugar – trabalho nº 

69 (turma B, 1º ano, Escola Básica da Regedoura); 3º lugar – trabalho nº 141 (turma 3º e 4º ano, EB 

2 da Serra das Minas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3º escalão – 1º lugar – trabalho nº 128 (Francisco José Ferreira Mateus); 2º lugar – trabalho nº 374 

(Maria Alverca Leitão); 3º lugar -trabalho nº 555 (Daniela Correia). ------------------------------------------ 

4º escalão – 1º lugar – trabalho nº 64 (Sofia Carvalho); 2º lugar – trabalho nº 427 (Raquel Claro); 3º 

lugar – trabalho nº 498 (Liliana Rodrigues). -------------------------------------------------------------------------- 

De referir que, neste último escalão, se registou um empate direto entre os 3 trabalhos classificados, 

pelo se recorreu ao fator de desempate aprovado, apurando-se, de imediato, o 3º lugar. Como se 

mantinha o empate relativamente aos outros trabalhos, o presidente propôs que se realizasse uma 

votação direta que veio a definir a classificação referida. -------------------------------------------------------- 

Os trabalhos vencedores encontram-se, também, anexos a esta ata e dela fazem parte integrante. 

Nada mais havendo a tratar foi dada como encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que será 

remetida a todos os presentes, sendo considerada aprovada logo que sejam recebidas, via email, 

todas as anotações julgadas convenientes, a qual vai ser assinada por José Ricardo que presidiu e 

por mim, Vítor Travassos, que secretariei. --------------------------------------------------------------------------- 
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