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Exposição ao júri 

Candidatura 161 – The Guardians 

O pedido 

A promotora da candidatura 161 – The Guardians, Associação de Apoio Social Cultural e 

Recreativa de Vialonga, teve várias dificuldades no registo de entidades e na associação dessas 

entidades à parceria. Conseguiram resolvê-las com o apoio do nosso helpdesk mas subsistiram 

dificuldades no registo da entidade Ava Villa. Esta entidade acabou por se registar, mas sem 

conseguir colocar os estatutos e ata. A promotora informou, em mail de 3 de dezembro, que 

optou por “efetuar candidatura dia 27, colocando na plataforma o Termo de responsabilidade e 

concordância da Ava Villa, de modo a comprovar a colaboração da mesma.” Nesse mail 

informam que “a Ava Villa é uma Associação Sem Fins Lucrativos, composta por 

médicos/enfermeiros, em estreita articulação com ACES” e pedem “Caso seja possível remeter 

os Estatutos/Ata via correio electrónico, agradecemos essa informação.”  

Respondemos no mesmo dia 3: “A associação que referem está registada, mas não foi associada 

à vossa candidatura. Uma vez submetida a candidatura, os dados já não podem ser alterados, 

como está muito claro no próprio formulário, pelo que lamentamos não poder atender ao 

solicitado. Sugerimos que a entidade promotora faça uma exposição ao júri a explicar o que 

sucedeu, pois é o júri que admite e avalia as candidaturas.” 

Assim, a entidade promotora, em mail de 17 de dezembro, informa que “No que diz respeito à 

entidade Ava Villa - Associação Sem Fins Lucrativos ocorreu dificuldade técnica que impediu a 

sua anexação enquanto entidade parceira. Concretamente, conseguia-se anexar os Estatutos e 

Ata em pasta zipada, mas no ato de Guardar, essa informação (assim como a 

Freguesia/Concelho, campo também previamente preenchido), desapareciam. Tal não permitiu 

associar o Código da entidade (KTDBEZ) à nossa candidatura”. Dizem ainda que “A entidade em 

causa será uma peça central no nosso projecto, na medida em que se encontra associada ao 

eixo da saúde, por constituir-se por médicos/enfermeiros voluntários que prestam atendimento 

a idosos em isolamento na Freguesia (um dos públicos-alvo do projecto)”, concluindo que 

“Apesar de não ter sido possível, pelos aspectos técnicos acima mencionados, anexar a entidade 

à candidatura, foi anexado o Termo de Responsabilidade e Concordância, disponibilizando-nos 

para, por esta via, podermos remeter os Estatutos/Ata corpos sociais, se assim for possível.” 

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. 
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O que sucedeu neste caso é que a candidatura cumpriu passo 1, registando a entidade Ava Villa 

com o nome de “Associação de Voluntários e Amigos de Villa Longa”, mas não conseguiu juntar 

os estatutos e ata; o passo 2 foi cumprido; e não conseguiram cumprir o passo 3.  

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

contactos e código de entidade, mas que a “área pessoal” com os dados da entidade necessários 

para a associar ao Q2 não foi gravada. 

Conclusão: 

Se o júri aceitar a integração na candidatura 161 da entidade Associação de Voluntários e 

Amigos de Villa Longa, que declarou essa vontade no termo de concordância incluído no Q1, 

a entidade promotora deverá ser notificada para enviar os documentos em falta (estatutos e 

ata de tomada de posse dos órgãos sociais) da Avavilla - Associação de Voluntários e Amigos 

de Villa Longa, devendo a alteração da parceria ser registada na plataforma após a sua 

receção.  

Caso os documentos não sejam enviados no prazo de cinco dias úteis, a integração da 

Associação de Voluntários e Amigos de Villa Longa na parceria não poderá ser aceite. 

Do resultado da deliberação do júri deve ser notificada a entidade promotora da candidatura. 

 

 

Lisboa, 18 de fevereiro de 2021 

 

 

A Coordenadora Nacional 

 

Helena Roseta 

 


