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REGULAMENTO  

DO CONCURSO PLATAFORMA SAÚDE EM DIÁLOGO 

 
 

Introdução 

Dando cumprimento ao Plano de Actividades para o ano de 2019, a Direcção da Plataforma 

Saúde em Diálogo vem, desta forma, regulamentar o Concurso Plataforma Saúde em Diálogo 

de 2019.  

A iniciativa aqui regulada consubstancia a área de actuação da Plataforma Saúde em Diálogo 

de capacitação e reforço da coesão entre as associadas da Plataforma.  

 

As organizações interessadas deverão candidatar-se até 30 de Abril às 18h00, hora 

portuguesa. 

 

Competirá depois à Direcção da Plataforma seleccionar de entre as várias candidaturas 

apresentadas aquelas que serão apoiadas. 

 

 

Clausulado 

 

Artigo 1º 

1. O processo de atribuição de fundos está aberto a todas as organizações integrantes da 

Plataforma Saúde em Diálogo à data 27 de Março de 2019, as quais se encontram elencadas 

na lista anexa a este regulamento e que, à data da candidatura, façam prova de terem situação 

regularizada face à administração fiscal e à segurança social.  

2. Cada associado só pode ser preponente de uma candidatura. 

 

Artigo 2º 

A dotação orçamental total disponível para esta atribuição de fundos é de 10.000 euros. 

 

Artigo 3º 

As Organizações interessadas em receber o apoio deverão submeter as suas candidaturas até 

às 18h00, hora portuguesa, do dia 30 de Abril de 2019 utilizando o formulário de 

candidatura disponível em plataformasaudeemdialogo.org/csd2019. 
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Artigo 4º 

1. As candidaturas deverão explicitar a natureza das actividades que pretendem ver apoiadas, 

bem como a descrição de despesas a serem contempladas, não sendo elegíveis acções que 

visem interesses comerciais. 

2. Os pedidos de apoio deverão contemplar actividades a realizar após o dia 1 de Junho de 

2019 e nunca depois de 31 de Maio de 2020.  

3. As candidaturas deverão ainda conter indicação de outros apoios que hajam sido solicitados 

para o mesmo fim. 

 

Artigo 5º 

Após a apresentação das candidaturas, cabe à Direcção da Plataforma: 

a) Seleccionar a(s) candidatura(s) a apoiar; 

b) Indicar as verbas a atribuir a cada candidatura, de acordo com os critérios de 

prioridade definidos neste regulamento; 

 

Artigo 6º 

São fixados os seguintes critérios de avaliação para distribuição dos apoios: 

a) Objectividade do Projecto apresentado pela organização promotora; 

b) Respeito pelos valores defendidos pela Plataforma Saúde em Diálogo: Integridade, 

Solidariedade Social, Defesa e Promoção do Setor da Saúde e Transparência; 

c) Grau de dependência da estratégia e missão da organização promotora face às 

actividades propostas; 

d) Sustentabilidade do projecto após termino do apoio; 

e) Alinhamento da candidatura com um ou mais dos seguintes eixos estratégicos da 

Plataforma definidos na Declaração de Lisboa sobre as Prioridades e Estratégia da 

Plataforma Saúde em Diálogo:  Direitos e Deveres dos Doentes, o Estatuto do Doente 

Crónico, a Literacia em Saúde, a Prevenção da Doença, o Diagnóstico Precoce e a 

Importância da Família e do Cuidador Informal1; 

f) Número de entidades associadas da Plataforma envolvidas no projecto; 

g) Número de entidades envolvidas na qualidade de parceiros ou financiadores na 

iniciativa apresentada; 

                                                 
1 Ver mais sobre cada uma das prioridades aqui elencadas em https://plataformasaudeemdialogo.org/wp-

content/uploads/2019/02/Declara%C3%A7%C3%A3o-de-Lisboa.pdf.  

https://plataformasaudeemdialogo.org/wp-content/uploads/2019/02/Declara%C3%A7%C3%A3o-de-Lisboa.pdf
https://plataformasaudeemdialogo.org/wp-content/uploads/2019/02/Declara%C3%A7%C3%A3o-de-Lisboa.pdf
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h) Período de tempo passado desde a última vez que a instituição promotora recebeu 

apoios da Plataforma Saúde em Diálogo. 

 

Artigo 7º 

As candidaturas apresentadas por uma organização da qual algum membro da Direcção seja 

membro não serão votadas por esse mesmo membro. 

 

Artigo 8º 

Os resultados da apreciação das candidaturas serão comunicados num prazo máximo de 60 

dias após a prazo limite de candidaturas. 

 

Artigo 9º 

Da deliberação da Direcção não cabe recurso.  

 

Artigo 10º 

As organizações que vierem a beneficiar de apoio, devem, no prazo máximo de 30 dias após a 

data prevista do fim das actividades apoiadas, fazer prova da utilização da verba que lhes foi 

atribuída para o fim determinado, mediante apresentação de relatório de actividades. 

 

Artigo 11º 

As Organizações contempladas por apoios: 

a) Deverão nos termos legais em vigor e ao abrigo da Lei do Mecenato, emitir um recibo 

correspondente à verba recebida; 

b) Participar das actividades de divulgação da atribuição do prémio dinamizadas pela 

Plataforma Saúde em Diálogo. 


