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100 Documento anexado não é o termo de responsabilidade e concordância a), b) o termo de responsabilidade -  Anexo III - subscrito pela entidade(s) promotora(s)… e o termo de 
concordância - Anexo III -  subscrito pela(s) entidade(s) parceira(s)...  

199 Não se consegue abrir o ficheiro anexado a), b) o termo de responsabilidade -  Anexo III - subscrito pela entidade(s) promotora(s)… e o termo de 
concordância - Anexo III -  subscrito pela(s) entidade(s) parceira(s)...  

110 O termo de responsabilidade anexado não é da entidade indicada como promotora a) o termo de responsabilidade -  Anexo III - subscrito pela entidade(s) promotora(s)... 

111  Não se consegue identificar o nome e/ou qualidade de quem assina como promotor ignorar Ignorar, resolve-se com o Anexo IV no protocolo

112
A assinatura do termo de responsabilidade não confere com o nome do representante 
estatutário constante dos dados do registo da entidade ignorar Ignorar, resolve-se com o Anexo IV no protocolo

113 Falta(m) termo(s) de responsabilidade de promotor(es) a) o termo de responsabilidade -  Anexo III - subscrito pela entidade(s) promotora(s)... Anexo I - Termo de responsabilidade do(s) promotor(es)

120 Foi remetido um termo de concordância assinado pela entidade ... que não foi associada
como parceira 

Ver caso a 
caso

ver caso a caso; se a entidade estiver registada, verificar se tem os dados conformes e 
propor ao juri a inclusão na parceria; se não estiver registada, ignorar esse termo de 
concordância. 

121 Não se consegue identificar nome e/ou qualidade de quem assina como parceiro pela
entidade …

b) o termo de concordância - Anexo III -  subscrito pela(s) entidade(s) parceira(s)... 

122 A assinatura do representante da entidade parceira ... não confere com o nome do 
representante estatutário constante dos dados do registo da entidade 

ignorar Ignorar, trata-se de entidade parceira que não assina protocolo de financiamento

123 Falta(m) o(s) termo(s) de concordância da(s) entidade(s) parceira(s) … b) o termo de concordância - Anexo III -  subscrito pela(s) entidade(s) parceira(s)... 

124 O Termo de concordância foi assinado por uma empresa  registada como parceira e)
esclarecimento confirmando a exclusão da parceria da entidade com fins lucrativos..., ou 
solicitação de alteração da sua tipologia para “voluntário(a) informal”, com indicação do nome que 
o (a) representará na parceria.

125 Falta assinatura do termo de concordância da entidade parceira … b) o termo de concordância - Anexo III -  subscrito pela(s) entidade(s) parceira(s)... 

299 Não se consegue abrir os ficheiros anexados no registo da(s) entidade (s) ... c), d) os estatutos da(s) entidade(s) … e a ata de tomada de posse dos atuais órgãos sociais, ou 
documento de designação dos mesmos, da(s) entidade(s)…

201 O código da Certidão Permanente indicado para a(s) entidade(s) ...não é válido c), d) os estatutos da(s) entidade(s) … e a ata de tomada de posse dos atuais órgãos sociais, ou 
documento de designação dos mesmos, da(s) entidade(s)…

202 A certidão permanente da(s) entidade(s) … cujo código foi indicado está caducada c), d) os estatutos da(s) entidade(s) … e a ata de tomada de posse dos atuais órgãos sociais, ou 
documento de designação dos mesmos, da(s) entidade(s)…

203 Os documentos anexados da(s) entidade(s) … não correspondem ao solicitado c), d) os estatutos da(s) entidade(s) … e a ata de tomada de posse dos atuais órgãos sociais, ou 
documento de designação dos mesmos, da(s) entidade(s)…

204 Falta a versão digitalizada dos Estatutos da(s) entidade(s)… c) os estatutos da(s) entidade(s)... 

205 Falta a versão digitalizada da ata de tomada de posse dos corpos sociais da(s) entidade(s)… d)
a ata de tomada de posse dos atuais órgãos sociais, ou documento de designação dos mesmos, 
da(s) entidade(s)... 

206 Falta credencial, em caso de NIF repetido, relativamente à(s) entidade(s) … ignorar Ignorar, trata-se de entidade parceira que não assina protocolo de financiamento

207 Falta documento comprovativo da designação dos corpos sociais da entidade ... d)
a ata de tomada de posse dos atuais órgãos sociais, ou documento de designação dos mesmos, 
da(s) entidade(s)... 

300 A(s) entidade (s) ... é (são) empresa(s) privada(s), não pode(m) ser aceite(s) como parceira(s) e)
esclarecimento confirmando a exclusão da parceria da entidade com fins lucrativos..., ou 
solicitação de alteração da sua tipologia para “voluntário(a) informal”, com indicação do nome que 
o (a) representará na parceria.

notificar para exclusão ou alteração da tipologia e nome do parceiro

Erros no Q2

Descrição do pedido Assinalar 
na minuta

Observações
Erros identificados na verificação

Erros no Q1


