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Exposição ao júri 

Candidatura 267 - Aldeia + Saudável e Feliz ... a vez do ... ESPAÇO S+ 

O pedido 

No dia 2 de dezembro de 2020, antes de fechado o processo concursal, recebemos mail da 

entidade Agrupamento de Escuteiros de Paços 1002 do seguinte teor: “Submetemos hoje a 

candidatura supra identificada. No entanto verificamos que no formulário não procedemos ao 

registo como parceiro a entidade abaixo indicada. Contudo a entidade em causa integra o Termo 

de Responsabilidade - Anexo III, bem como é apoiante institucional, conforme documentos em 

anexo à candidatura no quadro Outro Financiamento. Neste sentido entendemos não 

necessário substituir o formulário de candidatura, uma vez que consideramos que na análise 

global da candidatura é em nosso entender facilmente perceptível a parceria com a entidade 

em causa. Neste sentido ficamos aguardar v/ prezadas notícias o que antecipadamente muito 

agradecemos.” 

No mesmo dia, e ainda antes da hora de fecho do processo concursal, respondemos que “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”,  acrescentando que 

“Como está a decorrer o procedimento concursal e não podemos mudar as suas regras a meio 

do processo, 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.” 

Pouco depois, a entidade promotora da candidatura, Associação Aldeia Passos d’ Alegria, enviou 

uma exposição ao júri informando que “apesar de o Termo de Responsabilidade (Anexo III) 

anexo ao formulário de candidatura estar assinado em conformidade pelo parceiro - 

Agrupamento de Escuteiros de Paços n.º 1002 (UWZOKS), por lapso ou por qualquer outra razão, 

a referida entidade não foi associada ao formulário de candidatura. Porém é para nós evidente 

a vontade da referida entidade participar neste projeto, tanto mais que a apesar de subscrever 

o referido documento (Anexo III), emitiu um documento de contributo e apoio institucional que 

se encontra anexo no quadro – outras fontes de financiamento, anexo ao formulário de 

candidatura.” 

Por essa razão, pede ao júri que, “caso esta situação revele para efeitos de análise de 

candidatura, solicitamos que a mesma possa ser considerada, uma vez é de todo impossível, 

nesta data, efetuar qualquer alteração em sede de candidatura, conforme resposta da Equipa 

de Coordenação Nacional.” 

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 no Q1; 
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3) que a candidatura associasse a entidade à parceria, inserindo o código da entidade gerado 

pelo registo no Q2. 

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 Agrupamento de Escuteiros de Paços n.º 1002 está registado 

na plataforma (passo 1), mas não incluiu no registo os documentos obrigatórios (código da 

certidão permanente válido ou ficheiro em formato zip com os estatutos e ata de tomada de 

posse dos órgãos sociais); o termo de concordância foi anexado no Q1 (passo 2); mas a entidade 

não foi anexada à candidatura no Q2 (passo 3), o que motivou a sua não inclusão. 

Recordamos que o próprio formulário de candidatura não aceitava a inclusão no Q2 de 

entidades que não tivessem incluído os documentos obrigatórios, o que terá sido o caso. 

A candidatura já foi distribuída pelo júri no lote 1, sem considerar esta parceira.  

Conclusão: 

Se o júri aceitar a integração na parceria da entidade Agrupamento de Escuteiros de Paços n.º 

1002, que manifestamente declarou essa vontade nos documentos incluídos no Q1 e no Q7, a 

entidade promotora deverá ser notificada para enviar os documentos em falta do 

Agrupamento de Escuteiros de Paços n.º 1002 (estatutos e ata de tomada de posse dos órgãos 

sociais), devendo ser registada na plataforma a alteração da parceria após a sua recepção.  

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

Agrupamento de Escuteiros de Paços n.º 1002 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 

 


