
  

Resultados do Concurso 

Programa de Responsabilidade Social do CPC 
 
 

Avaliação do Projeto apresentado pela “ÂNIMAS - Ser Cão, Ser Companheiro” 
 

 

 

Avaliação do Júri Interno: 

 

Rui  Valente de Araújo -  Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

1. Inovação: 10/20  
2. Equitatividade: 11/20  
3. Sustentabilidade: 14 /20.  
4. Complementaridade do projeto e das atividades com a temática de 2022 – “O 

Cão como Parceiro Social”: 13/20   

 

Isabel Saldida - Presidente do Conselho Disciplinar 
 

1. Inovação: 18/20 
2. Equitatividade: 18/20 
3. Sustentabilidade: 15/20 
4. Complementaridade do projeto e das atividades com a temática de 2022 – “O Cão 

como Parceiro Social”: 18/20 
  
Considerações: 
Trata-se de uma candidatura inovadora e pertinente face ao tema em destaque, que irá, 
certamente, para o cumprimento cabal das 3 ações de sensibilização previstas, assegurar o 
desenvolvimento de parcerias com escolas e outras instituições/entidades que possibilitem: 
- A elevada participação de crianças e jovens; 
- O facto de divulgação e multiplicação da formação recebida 
- A promoção da inclusão de crianças com patologias de desenvolvimento 
- A divulgação do CPC e respetivo financiamento nas ações desenvolvidas, explicitando de 
forma breve os fins do Clube Português de Canicultura 
 

Sílvio Rafael - Presidente do Conselho Fiscal 
 

1. Inovação: 12/20 
2. Equitatividade: 12/20 
3. Sustentabilidade: 13/20 
4. Complementaridade do projeto e das atividades com a temática de 2022 – “O 

Cão como Parceiro Social”: 15/20 
  



  

Avaliação do Júri Externo:  

 Hélder Delgado 
Mestre em Empreendedorismo Social pela Universidade Católica. 15 anos de experiência em 
projetos de empreendedorismo social e ambiental. Nos últimos 5 anos foi Especialista de 
Sustentabilidade no sector químico/farmacêutico, no envolvimento direto do desenvolvimento de 
estratégias e relatórios de sustentabilidade da empresa relacionadas às questões da energia, saúde 
e o bem-estar, a responsabilidade social, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a 
comunicação da sustentabilidade. É Project Manager numa consultora especializada na área da 
Sustentabilidade. 
  

1. Inovação: 10/20 
2. Equitatividade: 10/20 
3. Sustentabilidade: 10/20 
4. Complementaridade do projeto e das atividades com a temática de 2022 – “O 

Cão como Parceiro Social”: 10/20 
  
Considerações: 
Na definição da problemática deviam ter identificado um problema negligenciado pela 
sociedade (que afeta um público-alvo desprotegido, excluído, discriminado ou 
negligenciado) e consequentemente a proposta de uma solução que se traduzisse numa 
criação de valor para a sociedade com um grande impacto. Uma nova abordagem que 
desafiasse a visão tradicional, que transformasse as mentalidades e as dinâmicas atuais. 
Por si só, a sensibilização de crianças e jovens já ajuda a transformar as mentalidades, mas 
de uma forma soft, eu diria que com pouco impacto. 
A avaliação do projeto não vai para além da avaliação dos resultados. Para perceber o real 
impacto da intervenção é importante ir para além dos resultados.  
 

 Joana Mouta  
Coordenadora de Projetos de Intervenção Social. Formada em direito, investigadora em direitos 
humanos pela universidade de Uppsala, na Suécia.  
 

1. Inovação: 18/20 
2. Equitatividade: 15/20 
3. Sustentabilidade: 10/20 
4. Complementaridade do projeto e das atividades com a temática de 2022 – “O Cão 

como Parceiro Social”: 20/20 
 
Considerações: sugere se que a entidade que propõe o projeto realize na avaliação da 
sustentabilidade um pré teste com definição de indicadores para que possam apresentar os 
resultados e expor como mediram os seus efeitos. 


