AVISO N.º 53/2016

PRÉMIO MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO DA CIDADE DE LISBOA
AVISO DE ABERTURA

1. Âmbito do Concurso
Pela Deliberação n.º579/CM/2016, da Câmara Municipal de Lisboa, publicada no
Boletim Municipal n.º 1185, de 03/11/2016, foi lançada a segunda edição do Prémio
Municipal de Voluntariado.

2. Objeto do Concurso
O Prémio Municipal de Voluntariado visa distinguir o melhor projeto/ação de
voluntariado, concretizado em 2016, que contribua, designadamente, para a promoção
do voluntariado na cidade de Lisboa.

3. Prémio
À candidatura vencedora será atribuído um troféu alusivo ao voluntariado.

4. Destinatários e Destinatárias
Poderão concorrer à atribuição do Prémio Municipal de Voluntariado as pessoas
coletivas que promovam atividades de reconhecido interesse para o Município de
Lisboa.

5. Prazos e condições de acesso
5.1. As candidaturas são apresentadas entre o dia 5 de dezembro de 2016 e o dia 31 de
janeiro de 2017, inclusive.
5.2. As candidaturas são enviadas para o Departamento para os Direitos Sociais até às
24h00 horas do dia 31 de Janeiro para o seguinte e-mail: banco.voluntariado@cmlisboa.pt.

5.3. As candidaturas são obrigatoriamente elaboradas, sob pena de exclusão, do seguinte
modo:
a) A memória descritiva do projeto/ação subjacente à candidatura, enviada por email, não poderá exceder as 5 (cinco) páginas, com a letra tipo Times New Roman,
tamanho 12;
b) São igualmente enviados por e-mail os documentos previstos no ponto 5.7 do
presente Aviso.

5.4. A verificação dos documentos tem início no dia útil seguinte ao termo do prazo
para apresentação das candidaturas e é efetuada pelos elementos do Departamento para
os Direitos Sociais que integram o Secretariado Técnico. Caso haja documentação em
falta, a entidade candidata é notificada, por via eletrónica, para proceder à respetiva
entrega no prazo máximo de 48 horas, pela mesma via, sob pena de exclusão.

5.5. Após aferição formal (verificação dos documentos) das candidaturas, o
Secretariado Técnico elabora a lista das candidaturas admitidas e não admitidas,
comunicando ao Júri a lista dos projetos/ações admitidos sem dar conhecimento da
identificação das entidades candidatas, garantindo assim uma apreciação sob anonimato.

5.6. O Júri apreciará as candidaturas a partir da lista dos projetos/ações admitidos.

5.7. Para além da memória descritiva do projeto/ação subjacente à candidatura, esta
deve ser obrigatoriamente instruída com a seguinte documentação:
a) Fotocópia da escritura pública ou documento de constituição;
b) Fotocópia do Cartão de Identificação Fiscal;
c) Fotocópia da ata referente à eleição dos órgãos sociais em exercício;
d) Identificação de números de contactos privilegiados (rede fixa e/ou rede móvel)
e endereço eletrónico.

5.8. As candidaturas são rececionadas até às 24h00 horas do dia 31 de janeiro para o
seguinte e-mail: banco.voluntariado@cm-lisboa.pt.
5.9. As despesas de elaboração e envio das candidaturas ficam a cargo das entidades
candidatas.

6. Composição do Júri
O Júri do presente concurso é composto por:
a) Um elemento indicado pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa ou pelo
Vereador com o Pelouro dos Direitos Sociais;
b) Um representante do Confederação Portuguesa do Voluntariado;
c) Um voluntário inscrito no Banco de Voluntariado para a cidade de Lisboa, a
designar.
7. Documentos orientadores e Critérios de avaliação
7.1. Documentos orientadores
Agenda Política Europeia para o Voluntariado.
Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro, que define as bases do enquadramento jurídico
do voluntariado, regulamentada pelo Decreto-lei nº 389/99, de 30 de setembro.
Programa de Governo da Cidade de Lisboa 2013/2017 – “Uma Cidade LISBOA
para as Pessoas”- CML.
Plano de Acão do Pelouro dos Direitos Sociais 2014-2017.
7.2. Critérios de avaliação - Os projetos/ações candidatados são avaliados tendo em
conta os referenciais e documentos orientadores acima citados, bem como com o
alinhamento com os eixos da Capital Europeia do Voluntariado, cotados numa escala de
1 (um) a 20 (vinte):
- Relevância/pertinência;
- Inovação/criatividade;
- Impacto;
- Qualidade;

- Reconhecimento;
- Enquadramento institucional.

8. Divulgação de resultados
A decisão do Júri será divulgada até 20 (vinte) dias úteis após o fim do prazo de entrega
das candidaturas, por correio eletrónico e/ou registado, a todas as entidades candidatas.

9. Cerimónia pública de entrega do Prémio e apresentação pública do projeto/ação
distinguido
A cerimónia pública de entrega do Prémio Municipal de Voluntariado e a apresentação
do projeto/ação serão realizadas em data e local a anunciar no site da Câmara Municipal
de Voluntariado.

10. Regras concursais
Ao presente concurso são aplicáveis as regras concursais do Prémio Municipal de
Voluntariado, constantes da Deliberação nº579/CM/2015 da Câmara Municipal de
Lisboa, publicada no Boletim Municipal n.º1185, de 03/11/2016, podendo ser
consultadas ou solicitadas no Departamento para os Direitos Sociais da Câmara
Municipal de Lisboa, sito no Campo Grande, n.º 25, 7º Piso, Bloco A, 1749-099 Lisboa
ou através do endereço eletrónico: banco.voluntariado@cm-lisboa.pt.

Lisboa, aos 20 de dezembro de 2016

O Vereador

João Carlos Afonso

