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Exposição ao júri 

Candidatura 783 - Crescer em Casa 

 

O pedido 

 

No dia 4 de dezembro de 2020, já concluído o processo concursal, a entidade promotora da 

candidatura 783, com o projeto “Crescer em Casa”, enviou uma exposição ao júri informando 

que não conseguiu associar o grupo informal “Coletivo Culti-VAMOS!", apesar de esta entidade 

ter subscrito o termo de concordância anexado no quadro Q1 da candidatura. Acrescentam que 

“Este coletivo teve um papel fundamental no desenho e coordenação da candidatura e na 

coordenação de parcerias e atividades. Aliás, esta será a entidade responsável pela coordenação 

do projeto e foi a entidade responsável pelo preenchimento e submissão da candidatura online.”  

O que a promotora "Ensaios e Diálogos Associação (EDA)" pretende é que o júri aceite a inclusão 

do “Coletivo Culti-VAMOS!" na parceria da candidatura, que “envolveu muito esforço por parte 

deste grupo local e informal”. 

 

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; 

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 foi o seguinte: 

A entidade “Coletivo Culti-VAMOS!” cumpriu os passos 1 e 2, estando devidamente registada na 

plataforma e tendo dado entrada, nos documentos do Q1, o seu termo de concordância, mas a 

candidatura não conseguir cumprir o passo 3. 

A candidatura já foi admitida e distribuída pelo júri no lote 7 sem considerar esta parceira.  

 

Conclusão 

Considerando a vontade manifesta de integração do grupo informal Coletivo Culti-VAMOS! na 

parceria que apresenta a candidatura 783, confirmada pelo respetivo termo de concordância, 

proponho que o júri aceite a inclusão do grupo informal Coletivo Culti-VAMOS! como entidade 
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parceira da candidatura 783, dando-se conhecimento dessa decisão à entidade promotora 

Ensaios e Diálogos Associação (EDA) e registando-se na plataforma a alteração da parceria. 

 

Lisboa, 18 de fevereiro de 2021 

 

 

A Coordenadora Nacional 

 

 

 

Helena Roseta 

 

 

 

 


