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Exposição ao júri 

Candidatura 418 – ReCriar Marvila: Infância e Juventude 

 

O pedido 

A candidatura 418, que apresentou o projeto “ReCriar Marvila: Infância e Juventude”, enviou 

em 2 de dezembro de 2020, antes de terminado o prazo de submissão de candidaturas, um 

pedido no sentido de ser acrescentada à parceria a entidade UCC Oriente, que assinou o termo 

de concordância inserido no quadro Q1 – Identificação do projeto, mas que não foi associada à 

parceria no Q2 – Entidades participantes, por não terem conseguido obter em tempo útil o 

código de entidade necessário para o efeito.  

No pedido anexam mail de Ana Marta da Silva de Jesus, da Unidade de Cuidados na Comunidade 

Oriente, ACeS Lisboa Central, ARS LVT, enviado para a equipa de apoio na manhã desse mesmo 

dia, reportando a dificuldade na obtenção do código. A UCC Oriente acabou por se conseguir 

registar na plataforma mais tarde, mas, entretanto, a candidatura já tinha sido submetida sem 

a integração desta entidade parceira no Q2. 

Proposta da Coordenadora Nacional 

Para que uma dada entidade fosse integrada na parceria, eram necessários três passos:  

1) que a entidade se registasse na plataforma, colocando todos os dados pedidos para o efeito, 

nomeadamente, se se tratasse de entidade privada não informal, o código da certidão 

permanente ou os estatutos e ata da tomada de posse dos órgãos sociais;  

2) que a entidade subscrevesse o termo de concordância de acordo com o Anexo III do 

Regulamento e ele fosse incluído, em formato zip, no Q1; 

3) que a candidatura associasse a entidade à parceria, inserindo no Q2 o código da entidade 

gerado pelo registo. 

Todos estes passos estavam devidamente explicados no “guia de apoio à apresentação de 

candidaturas” disponibilizado no site e no próprio formulário. 

O que sucedeu neste caso é que a candidatura cumpriu passo 2, juntando no Q1 o termo de 

concordância da UCC Oriente, mas não conseguiu finalizar o registo da entidade UCC Oriente e, 

por isso, também não cumpriu o passo Q3.  

Consultando os dados da plataforma, confirma-se que há um registo em nome de UCC Oriente, 

com todos os dados necessários. 

A candidatura já foi admitida e distribuída pelo júri no lote 6, sem considerar esta parceira.  

 

Conclusão: 

Considerando a vontade manifesta de integração da UCC Oriente na parceria desta 

candidatura, confirmada pelo respetivo termo de concordância, que chegou ao nosso 

conhecimento antes de concluído o processo concursal, bem como o facto de a mesma 

entidade estar corretamente registada na plataforma de candidaturas, proponho que o júri 
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aceite a inclusão da UCC Oriente na candidatura 418, dando-se conhecimento dessa decisão à 

entidade promotora e registando-se na plataforma a alteração da parceria. 

 

Lisboa, 11 de março de 2021 

 

 

A Coordenadora Nacional 

 

Helena Roseta 

 


