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FUNDO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO PORTUENSE  

Edição de 2022 

União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde 

 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

 

Informa-se que, nos termos da Cláusula 12.ª das Condições Gerais de atribuição, 

após pedidos de interessados, foram prestados os seguintes esclarecimentos: 

 

Pedido 1: Após análise do edital n.º 11/22/UFAFDN para o Fundo de Apoio ao 

Associativismo Portuense 2022, vem a (…) solicitar informações sobre o valor total do 

projeto. A (…) tem a noção que o valor máximo atribuído é de 40 mil euros, no entanto 

questiona se o valor total do projeto poderá ser superior, sendo que a (…) suportará 

todos os custos adicionais.   

 

➢ O “Valor global do projeto ou obra” poderá ser superior aos limites 

estabelecidos no Artigo 4.º do Programa, desde que o “Montante do apoio 

solicitado” não ultrapasse os referidos limites. Tal deverá ser devidamente 

explicitado no campo 5. do Formulário de candidatura. 

 

➢ Chama-se a atenção que há limites estabelecidos em função do tipo de 

candidatura (n.º 2 do Artigo 4.º do Programa) mas também há limites em função 

do eixo em que a candidatura é realizada (n.º 3 do Artigo 4.º do Programa). 

Aplicar-se-á, portanto, o menor dos limites. 

 

➢ Chama-se também a atenção que, caso a soma dos montantes solicitados pelas 

candidaturas escolhidas em cada eixo ultrapasse o valor máximo desse eixo, o 

Júri decidirá o rateio desse valor, atribuindo-se um montante menor do que o 

solicitado a cada candidatura, conforme definido no n.º 3 do Artigo 8.º do 

Programa. 

 

Pedido 2: (…) Um dos pontos refere que para projetos de obras é necessário a 

apresentação de três propostas/orçamentos e estamos a ter algumas dificuldades em 

obter. Dado que as empresas de construção que vamos contactando dizem que com as 

encomendas em carteira não têm disponibilidade para apresentar orçamentos, já 

conseguimos duas, o que queríamos saber é se são suficientes duas ou se a candidatura 

é excluída à partida. 
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➢ Só no ponto 7., alínea g) do Formulário de candidatura é referida a necessidade 

de apresentar 3 propostas de orçamento (no caso de projetos de infraestruturas 

– obras). Os motivos de exclusão de uma candidatura têm de ser taxativos e são 

definidos concretamente no Programa, não constando essa obrigação de 

apresentação dos 3 orçamentos como motivo expresso de exclusão. Assim 

sendo, considera-se que a não apresentação de 3 orçamentos não pode ser 

motivo de exclusão de uma candidatura a projetos de infraestruturas – obras. 

No entanto, tal poderá implicar uma menor pontuação dos critérios de 

valoração relevantes, conforme o entendimento do Júri. 

 

 

 

O Presidente da União das Freguesias de 

Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, 

 

(Tiago Mayan Gonçalves) 


