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Exposição ao júri 

Candidatura 443 – Playspots Vamos Brincar? 

O pedido 

A entidade promotora da candidatura 443 submeteu o projeto “Playspots Vamos Brincar?” no 

dia 2 de dezembro, às 12:53, e remeteu-nos um mail no mesmo dia, às 17:53, com uma 

exposição ao júri em que apresentam o seu pedido. Informam que, quando receberam a ficha 

da candidatura submetida, constataram que não tinham gravado uma alteração feita no quadro 

Q7 – Orçamento, passando os 18.700 euros inscritos na rubrica “Recursos Humanos” para a 

rubrica “Aquisição de serviços”. O pedido dirigido ao júri é no sentido de ser aceite essa 

alteração no quadro Q7.  

Na exposição, relatam ainda que os termos de concordância anexados no Q1 – “Identificação do 

projeto” incluem o Município de Odemira, a Unidade Saúde Pública Odemira, o Agrupamento 

de Escolas de S. Teotónio e o Agrupamento de Escolas de Odemira, mas que estas entidades não 

conseguiram registar-se na plataforma e por essa razão não puderam fazer parte da parceria. 

Proposta da Coordenadora Nacional 

A submissão de candidaturas na plataforma informática incluía um procedimento de verificação 

automática da consistência dos dados submetidos entre si e da sua conformidade com as regras 

do Regulamento do Programa. A alteração da rubrica orçamental de uma despesa elegível, 

mantendo-se o mesmo valor total, não tem implicações na conformidade da candidatura com 

as regras regulamentares, mas poderá ter implicações no processo de prestação de contas, se a 

candidatura vier a ser financiada, pelo que o pedido é pertinente.  

Conclusão: 

Considerando que a alteração de classificação do montante de 18.700 euros da rubrica 

“Recursos Humanos” para a rubrica “Aquisição de serviços” no orçamento que consta do Q7 

da candidatura 443, solicitada pela entidade promotora TIC TAC-Associação para a Promoção 

dos Tempos Livres das Crianças e Jovens, não contraria nenhuma disposição regulamentar, 

proponho ao júri a aceitação do pedido, dando-se conhecimento dessa decisão à entidade 

promotora e registando-se na plataforma a alteração pedida no orçamento. 

 

Lisboa, 11 de março de 2021 

 

 

A Coordenadora Nacional 

 

Helena Roseta 


