
1 
 

Exposição ao júri 

Candidatura 697 – “O riso à porta” 

 

O pedido 

A candidatura 697, que apresentou o projeto “O riso à porta”, enviou em 5 de janeiro de 2021 

um pedido no sentido de ser acrescentada à parceria a entidade Santa Casa da Misericórdia de 

Castelo de Vide, que assinou o termo de concordância inserido no quadro Q1 – Identificação do 

projeto, mas não foi associada à parceria no Q2 – Entidades participantes, por não ter facultado 

à entidade promotora, em tempo útil, o código de entidade necessário para o efeito.  

Na exposição ao júri, a promotora da candidatura, Descalças Cooperativa Cultural, invoca o facto 

de a totalidade dos utentes de um dos lares da Santa Casa da Misericórdia de Castelo de Vide 

ter sido afetada pela Covid-19, agravando a sua fragilidade e tornando ainda mais necessária a 

realização do projeto. 

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 entidade Santa Casa da Misericórdia de Castelo de Vide 

(SCMCV) fez um registo incompleto na plataforma, pois não juntou os dados exigidos na sua 

área pessoal (Código da Certidão Permanente válido ou, em alternativa, cópia dos estatutos e 

da ata de eleição dos atuais corpos sociais da sua entidade). Nestas condições a sua integração 

na parceria não poderia ser validada na submissão da candidatura. 

Ou seja, a entidade cumpriu parcialmente o passo 1 e a candidatura cumpriu o passo 2, mas não 

conseguiu cumprir o passo 3.  

A candidatura já foi admitida e distribuída pelo júri no lote 4, sem considerar esta parceira.  

 

Conclusão: 

Se o júri aceitar a integração na candidatura 697 da entidade Santa Casa da Misericórdia de 

Castelo de Vide, 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 
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ata de tomada de posse dos órgãos sociais) da Santa Casa da Misericórdia de Castelo de Vide, 

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 Santa 

Casa da Misericórdia de Castelo de Vide na parceria não poderá ser aceite. 

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

 

Lisboa, 11 de março de 2021 

 

 

A Coordenadora Nacional 

 

Helena Roseta 

 


