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ENQUADRAMENTO
PARTIS II

• 2007-2012: Apoio a experiências piloto
• 2013: Abertura do primeiro concurso PARTIS
• 2014: Arranque dos 17 projetos selecionados
• 2014-2016: Acompanhamento e avaliação dos projetos
• 2015: Abertura da 2ª Edição do concurso PARTIS
• 2016-2018: Acompanhamento e avaliação dos projetos



CRONOGRAMA 2ª EDIÇÃO
PARTIS II

• 13 de julho a 15 de setembro – submissão de candidaturas
• Finais de novembro – sessão de capacitação e pitch na FCG
• Início de dezembro – anúncio dos selecionados e primeira 

reunião dos projetos na FCG
• Janeiro de 2016 – arranque dos projetos



PRÁTICAS ARTISTICAS ELEGÍVEIS
PARTIS II

• Plásticas

• Performativas

• Audiovisuais



OBJETIVOS
PARTIS II

O PARTIS apoia projetos que promovam a inclusão social de
cidadãos em situação de maior vulnerabilidade social, tendo em
vista a facilitação do encontro e diálogo entre diferentes (em
termos sociais, etários, culturais, entre outros), a igualdade de
oportunidades e o reforço da coesão social e territorial.



ENTIDADES ELEGÍVEIS
PARTIS II

Podem candidatar-se ao PARTIS pessoas coletivas públicas ou
privadas sem fins lucrativos legalmente reconhecidas, com
relatórios de atividade e de gestão publicados nos seus respetivos
websites.



ENTIDADES ELEGÍVEIS
PARTIS II

As instituições candidatas têm de reunir os seguintes requisitos:
• Encontrarem-se sedeadas em território nacional, estarem 

legalmente constituídas e devidamente registadas, nos termos 
da lei e em território nacional;

• Terem a sua situação regularizada junto da segurança social e 
da autoridade tributária. 



ENTIDADES
PARTIS II

Os projetos devem ser apresentados por uma parceria de 
entidades, contemplando a existência de:
• Uma entidade promotora; e
• Uma ou mais entidades parceiras.



ENTIDADE PROMOTORA
PARTIS II

A entidade promotora tem que possuir contabilidade organizada
ou comprometer-se a ter contabilidade organizada à data de início
do projeto, devendo a contabilidade ser obrigatoriamente
elaborada sob a responsabilidade de um Técnico Oficial de
Contas.



CANDIDATURAS: DURAÇÃO ELEGÍVEL
PARTIS II

18 a 36 meses (com início em janeiro de 2016)



CANDIDATURAS: DESPESAS NÃO ELEGÍVEIS
PARTIS II

• Custos com pagamento de dívidas ou amortizações de
empréstimos

• Despesas anteriores à data de início nem posteriores à data de
término do projeto



CANDIDATURAS: APRECIAÇÃO
PARTIS II

Apenas são submetidas a apreciação candidaturas que respeitem:
• Formato e/ou prazo de entrega;
• Limites de financiamento;
• Duração do projeto;
• Documentos comprovativos obrigatórios.



CANDIDATURAS: PRINCÍPIOS GERAIS
PARTIS II

• Planeamento 
• Parceria 
• Participação 
• Cruzamento de mundos
• Inovação Social
• Acessibilidade e experimentação artística 
• Perspetiva multidisciplinar 
• Monitorização e avaliação



CANDIDATURAS: CRITÉRIOS (100%)PARTIS II

• 8% Integração de profissionais da área social e artística
• 8% Experiência das entidades
• 12% Inovação social 
• 12% Excelência artística
• 8% Qualidade diagnóstico e coerência da proposta
• 10% Clareza dos objetivos e resultados a alcançar



CANDIDATURAS: CRITÉRIOS (100%)PARTIS II

• 8% Ambição global
• 6% Adequação da parceria
• 6% Potencial de replicação
• 8% Sustentabilidade das mudanças
• 8% Expectativa de continuação para além do PARTIS
• 6% Expectativa da geração de emprego



CANDIDATURAS: APRESENTAÇÃO (www.gulbenkian.pt)
PARTIS II

Obrigatório (até 15 de setembro):
• Formulário principal 
• My File

• Formulário objetivos específicos, atividades e resultados 
esperados

• Formulário relativo aos custos do projeto



CANDIDATURAS: APRESENTAÇÃO (www.gulbenkian.pt)
PARTIS II

Obrigatório:
• My File (até 25 de setembro):

• Estatutos da entidade promotora
• Comprovativos (Seg. Social e Autoridade Tributária)
• Comprovativo TOC
• Cartas de compromisso/intenções das instituições parceiras



CANDIDATURAS: APRESENTAÇÃO (www.gulbenkian.pt)
PARTIS II

Facultativo:
• My File (até 15 de setembro):

• Memória descritiva do projeto (máximo 10 páginas)

• Materiais complementares de apoio à candidatura (pdf ou 
jpeg - não exceder 2MB por documento)



CANDIDATURAS: FINANCIAMENTO
PARTIS II

• Máximo de €25.000/ano não excedendo 60% do orçamento total 
(»€41.666/ano)

• Nos 40% podem ser incluídos contributos em espécie



CANDIDATURAS: SELEÇÃO
PARTIS II

• A decisão final é do Conselho de Administração da FCG
• A decisão não é passível de recurso
• Haverá um júri constituído por personalidades de reconhecido 

mérito que analisará as candidaturas e fará uma proposta ao 
CA da FCG



CONTACTOS
PARTIS II

Email: partis@gulbenkian.pt

Telf. 21 782 35 47

mailto:partis@Gulbenkian.pt

