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PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE A PLATAFORMA ONLINE DO CONCURSO

INTRODUÇAO

INFORMAÇÃO GERAL

1.
2.
3.
4.
5.

Todos os navegadores são compatíveis?
Qual deve ser o formato dos documentos carregados?
Perdi a palavra-passe - como posso recuperá-la?
Perdi o nome de utilizador - como posso recuperá-lo?
Posso modificar o endereço de correio eletrónico que introduzi ao fazer a
acreditação?

ENTIDADES

1. A entidade que represento faz atualmente parte de um programa do BPI. Posso
igualmente candidatar-me aos concursos do Programa Humaniza (Programa Apoio
Integral a Pessoas com Doenças Avançadas)?
2. Posso candidatar-me ao mesmo concurso com dois projetos diferentes?
ACREDITAÇÃO DA ENTIDADE

1. Que tipo de entidade devo selecionar: administração pública e/ou organismos
públicos ou pessoa coletiva?
2. Quando introduzo o NIPC e o nome da entidade, aparece uma mensagem a
indicar que já existe uma entidade com estes dados. O que devo fazer? Isso
significa que a minha entidade já está acreditada?
3. Não consigo descarregar o modelo do documento de acreditação. Posso carregar
outro documento?
4. O que tenho de pôr no campo Utilizador?
5. Vi que o meu pedido de acreditação foi recusado. Qual é o motivo?
6. Como posso carregar de novo a documentação solicitada?
7. A pessoa designada para a gestão de projetos já não trabalha na entidade e não
sei que nome de utilizador ou que palavra-passe tenho de introduzir na plataforma.
O que posso fazer?
8. Aparece uma mensagem a indicar que o meu pedido não será avaliado porque não
estou acreditado, mas disponho de nome de utilizador e palavra-passe. O que
significa isso?
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO

1. Já disponho do meu nome de utilizador e palavra-passe. Como posso começar a
processar a minha candidatura?
2. Não consigo começar a processar a minha candidatura, pois o botão Completar
aparece inativo.
3. Explicação do separador Acreditação.
4. Explicação do separador Dados da entidade.
5. Explicação do separador Dados do projeto e Documentação.
6. Tenho todos os dados da proposta preenchidos e a documentação carregada, mas
o botão Processar não se encontra ativo. O que posso fazer?
7. Como posso saber se a minha candidatura foi submetida corretamente?
8. Quando carrego um documento no separador Documentação aparece a palavra
Eliminar. O documento foi carregado corretamente?
9. Posso eliminar uma candidatura que iniciei, mas que, afinal, não quero submeter?
10. Não consigo descarregar o modelo do certificado de validação de dados. Posso
carregar outro documento?
11. No separador Documentação obrigatória pede-se o balanço e a conta de
resultados dos dois últimos exercícios, mas ainda não fechámos o ano anterior. O
que podemos fazer?
12. Processei a minha candidatura, mas verifiquei que um documento anexado
continha erros; posso corrigi-lo?
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INTRODUÇÃO
As candidaturas são apresentadas na seguinte plataforma online:
https://www.concursosbpifundacaolacaixa.pt
Não podem ser apresentadas candidaturas por outra via.
Para realizar a candidatura corretamente, será necessário:
‐ Preencher os campos do formulário. Os campos marcados com um asterisco (*) são de
carácter obrigatório; sem o seu preenchimento não será possível concluir a candidatura.
‐ Anexar a documentação obrigatória ao formulário.
O prazo para a apresentação das candidaturas tem início no dia 24 de outubro de 2018 e
termina no dia 28 de novembro de 2018 às 23:59 horas. Findo o prazo, a plataforma deixa
de ter acesso.
INFORMAÇÃO GERAL

1. Todos os navegadores são compatíveis?
Sim, embora os navegadores recomendados sejam:

Internet Explorer v8

Mozilla Firefox

Google Chrome
ou superior

2. Qual deve ser o formato dos documentos carregados?
Qualquer formato é aceite, desde que o tamanho do documento não supere os 20 MB.
3. Perdi a palavra-passe - como posso recuperá-la?
Na página principal da plataforma existe a opção Esqueceu-se da palavra-passe?. Aí deverá
introduzir o NIPC da pessoa designada para a gestão do projeto e o e-mail que introduziu no
registo. Receberá uma mensagem por correio eletrónico com a nova palavra-passe para
poder aceder à plataforma online.
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4. Perdi o nome de utilizador - como posso recuperá-lo?
Com a opção Esqueceu-se da palavra-passe?, poderá recuperar também o nome de
utilizador para aceder à plataforma online.
Deverá especificar o NIPC da pessoa designada pela entidade para a gestão do projeto e o
e-mail que introduziu no registo. Receberá uma mensagem por correio eletrónico com o seu
nome de utilizador e a nova palavra-passe.
5. Posso modificar o endereço de correio eletrónico que introduzi ao fazer a
acreditação?
Se dispõe do seu nome de utilizador e palavra-passe, terá de aceder à plataforma de
concursos e no separador Entidades/pessoa clicar no botão Editar para poder modificar o
endereço de correio eletrónico da entidade.
A partir da ferramenta Gestão, também é possível modificá-lo.

ENTIDADES

1. A entidade que represento faz atualmente parte de um programa do BPI. Posso
igualmente candidatar-me aos concursos do Programa Humaniza (Programa Apoio
Integral a Pessoas com Doenças Avançadas)?
Sim, é compatível ter um convénio vigente nalgum dos programas do BPI e candidatar-se a
qualquer um dos concursos do Programa Humaniza, desde que o projeto apresentado não
seja idêntico ao que já se encontra a ser apoiado, pelo que deverá ser complementar ou
diferente.
2. Posso candidatar-me ao mesmo concurso com dois projetos diferentes?
Não, cada entidade candidata só poderá apresentar um único projeto.
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ACREDITAÇÃO DA ENTIDADE

1. Que tipo de entidade devo selecionar: administração pública e/ou organismos
públicos ou pessoa coletiva?
Ao carregar no botão Solicitar aparece um separador onde é necessário selecionar o tipo de
entidade correspondente:

De acordo com as Bases do Concurso, podem apresentar uma candidatura ao presente
Concurso apenas entidades privadas sem fins lucrativos, em Portugal, logo deverá
selecionar a opção Pessoa coletiva.
2. Quando introduzo o NIPC e o nome da entidade, aparece uma mensagem a indicar
que já existe uma entidade com estes dados. O que devo fazer? Isso significa que a
minha entidade já está acreditada?
Ao introduzir o NIPC e o nome
da entidade e clicar no botão
Verificar pode aparecer a
seguinte mensagem:
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No caso da entidade não estar acreditada (não dispor de nome de utilizador nem palavrapasse para aceder à plataforma) deverá continuar o processo de acreditação, selecionando:
 Autorize, no caso da entidade coincidir com alguma da lista.
 Nova delegação, no caso de se tratar de uma delegação diferente da entidade que
consta na lista.
3. Não consigo descarregar o modelo do documento de acreditação. Posso carregar
outro documento?
O único documento que irá ser considerado válido é o que colocamos à disposição das
entidades para descarregar a partir da plataforma.
Se tiver problemas para descarregar o documento, é possível que seja devido ao nível de
segurança do navegador que estiver a usar; se tiver outro navegador instalado no seu
computador, tente realizar a transferência a partir dele.
No caso de continuar a não conseguir realizar a transferência, por favor envie um e-mail
para humaniza@fundacaolacaixa.org, para obtenção de ajuda.

4. O que tenho de pôr no campo Utilizador?
Ao realizar a acreditação, pedimos-lhe que introduza o nome do utilizador; este nome
servirá, juntamente com a palavra-passe que lhe enviaremos, para poder aceder à
plataforma de Concursos.
O nome de utilizador é definido pela entidade que se estiver a acreditar. No caso de
aparecer o erro indicado na imagem, significa que o nome de utilizador já se encontra a ser
usado por outra entidade e deverá introduzir um nome diferente.
Nota: O nome de utilizador não pode conter espaços.

5. Vi que o meu pedido de acreditação foi recusado. Qual é o motivo?
É necessário validar os documentos solicitados no processo de acreditação da entidade. No
caso de ser detetada alguma inconformidade nalgum documento anexado a entidade
receberá um e-mail notificando o motivo pelo qual a acreditação foi recusada.
Poderá visualizar também a justificação da recusa da acreditação da entidade ao aceder na
plataforma, ao separador Entidades/pessoa, Documentação, e passando o cursor por cima
do documento recusado.
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6. Como posso carregar de novo a documentação solicitada?
Deve aceder à plataforma com o seu nome de utilizador e palavra-passe, e no separador
Entidades/pessoa, Documentação anexar o novo documento.
Após anexar deverá clicar de novo no botão Solicitar, que aparece na parte inferior do ecrã.
7. A pessoa designada para a gestão do projeto já não trabalha na entidade e não sei
que nome de utilizador ou que palavra-passe tenho de introduzir na plataforma. O que
posso fazer?
Se tiver o nome da pessoa designada para a gestão do projeto e tiver acesso ao correio
eletrónico que introduziu ao fazer a acreditação, deverá recuperar a palavra-passe, e no email que receberá poderá visualizar o nome de utilizador da entidade. Quando começar a
processar a candidatura poderá modificar os dados da pessoa designada e carregar o
documento de acreditação atualizado.
No caso de não ter acesso ao correio eletrónico da pessoa designada para a gestão do
projeto, deverá escrever ao nosso serviço de informação
(info.portugal@fundacionlacaixa.org) para que modifiquem o endereço de correio eletrónico
e possa assim recuperar os dados de acesso.
8. Aparece uma mensagem a indicar que o meu pedido não será avaliado porque não
estou acreditado, mas disponho de nome de utilizador e palavra-passe. O que
significa isso?
Apesar de dispor de nome de utilizador e palavra-passe, os documentos que anexou devem
ser revistos e validados. Se aparece a seguinte mensagem significa que algum dos
documentos que anexou não está correto e deve substituí-lo no separador Acreditação para
que seja validado.
A seguinte mensagem aparecerá na ficha de entidade sempre que o pedido de acreditação
se encontre Não acreditado - Pendente de documentação.

E na ficha de apresentação, quando o pedido já estiver processado, mas o pedido de
acreditação se encontrar “Não acreditado - Pendente de documentação”.
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO

1. Já disponho do meu nome de utilizador e palavra-passe. Como posso começar a
processar a minha candidatura?
Tem de aceder à plataforma com o seu nome de utilizador e palavra-passe. Na página de
início aparecerão os concursos que se encontram de momento abertos e deve clicar no
botão Completar.

Depois de clicar no botão Completar deverá ler e aceitar o o Consentimento para o
processamento de dados pessoais (se não for assinalada a caixa Li, entendi e aceito o
Processamento de dados não poderá iniciar o processo de candidatura).

Í
ndi
c
e

9
Em colaboração com

Depois de clicar no botão Aceitar ser-lhe-ão solicitados dados de contacto dos órgãos de
gestão da entidade para comunicações da Obra Social ”la Caixa”:

2. Não consigo começar a processar a minha candidatura, pois o botão Completar
aparece inativo.
O botão Completar encontra-se ativo para a entidade elegível ao concurso; caso o tipo de
entidade, de acordo com as bases do concurso publicadas, não possa apresentar
candidatura, não verá ativo esse botão.
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3. Explicação do separador Acreditação
No primeiro separador do formulário pode verificar o estado de pedido de acreditação.

No exemplo que se encontra acima, a mensagem indica que os documentos estão a ser
revistos, apesar de o separador se encontrar assinalado como completo. É possível que,
uma vez validados os documentos pela Fundação ”la Caixa”, voltemos a visualizar este
separador como incompleto, o que significará que deverá rever os documentos que
estiverem assinalados como incorretos.
Uma vez atualizada esta informação e assinalada a caixa Atualizado, este separador voltará
a aparecer como completo.
Se a sua entidade já se encontrar acreditada de anos anteriores ou se esse processo foi
concluído há mais de 30 dias deverá rever a validade dos documentos anexados e, caso
seja necessário, substituí-los por versões atualizadas. Na Fundação ”la Caixa” essa
documentação será novamente revista para que seja validada.
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4. Explicação do separador Dados da entidade
Este separador é composto pelas seguintes categorias:
‐ Informação geral
‐ Apresentação da entidade
‐ Órgãos de gestão

Informação geral:
Informação relativa à sua entidade que deve completar. Todos os campos que contêm
asterisco devem ser preenchidos para que apareça o ícone verde que valida a informação
como completa. Note que, para preencher os campos, deve clicar no botão Editar que
aparece à direita no ecrã. Uma vez preenchidos, deve Guardar as alterações com o botão
que aparece abaixo para que a informação fique gravada.
Se a sua entidade já se encontra acreditada de anos anteriores ou se esse processo foi
concluído há mais de 30 dias deverá rever se os campos desta secção continuam
atualizados (poderá modificar a informação necessária). Neste caso, o ecrã não aparecerá
como completo até que tenha confirmado a atualização dos dados.
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De seguida, deverá indicar o tipo de beneficiários a quem o projeto se destina e o(s)
âmbito(s) de atuação. É obrigatório especificar pelo menos um tipo de beneficiários e um
âmbito de atuação para poder avançar com a candidatura de concursos da área social.
Seguem alguns exemplos:

Ao clicar em Editar mostrar-se-ão todas as opções que se podem selecionar (algumas
incluem subopções):

Apresentação da entidade:
Informação relativa à sua entidade que deve completar. Todos os campos que contêm
asterisco devem ser preenchidos para que apareça o ícone verde que valida a informação e
a secção como completa. Para preencher os campos deve clicar no botão Editar, que
aparece à direita no ecrã. Uma vez preenchidos, deve Guardar as alterações com o botão
que aparece abaixo para que a informação fique gravada.
Se a sua entidade já se encontra acreditada de anos anteriores ou se esse processo foi
concluído há mais de 30 dias deverá rever se os campos desta secção continuam
atualizados (poderá modificar a informação necessária). Neste caso, o ecrã não aparecerá
como completo até que tenha confirmado a atualização dos dados.
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Órgãos de gestão
Neste separador deve indicar nome completo, n.º de CC, cargo, telefone e e-mail de cada
membro dos órgãos de gestão da sua entidade. Para o fazer, deve clicar no botão Novo
Membro, para incluir cada um deles.
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5. Explicação do separador Dados do projeto e Documentação
Este separador compõe-se das seguintes principais categorias:
‐ Entidade
‐ Projeto
‐ Resultados e impacto esperados
‐ Avaliação e comunicação
‐ Parcerias
‐ Documentação
‐ Contactos

Em todas as categorias é necessário indicar os diversos dados que são solicitados
relativamente à entidade candidata e à proposta submetida a concurso.
Todos os campos que contêm asterisco (*) devem ser preenchidos, uma vez que são
obrigatórios. Para preencher os campos deve clicar no botão Editar que aparece à direita no
ecrã. Uma vez preenchidos, deve Guardar as alterações, com o botão que aparece abaixo,
para que fiquem gravadas.
Documentação
Toda a documentação obrigatória deve ser carregada antes da apresentação da
candidatura. Não poderão apresentar-se projetos nem documentação complementar
fora da data limite que consta nas regras do concurso: 28 de novembro de 2018.
Só é possível carregar um ficheiro por documento solicitado. Isto significa que, se um dos
documentos solicitados contiver mais de uma página, deverá criar um ficheiro único de tipo
.rar, .zip, .pdf ou outros para que fique corretamente carregado na plataforma online. Os
documentos não devem ter mais de 20 MB.
Lembramos que a documentação obrigatória é a seguinte:
1. Certificação de validação de dados (modelo disponível na plataforma online).
2. Composição dos órgãos sociais, com indicação da validade do respetivo mandato.
3. Deliberação dos órgãos decisores da entidade que aprova a candidatura ao concurso.
4. Certidão comprovativa da regular situação tributária perante a Administração
Tributária
5. Certidão comprovativa da regular situação contributiva regularizada perante a
Segurança Social.
6. Demonstrações financeiras (balanço financeiro, conta de resultados e respetivas
notas) relativas aos dois últimos exercícios, aprovadas nos termos da lei.
7. Certificado de Residência Fiscal (certificado emitido pela Autoridade Tributária
Portuguesa que atesta que a entidade é residente para efeitos fiscais em Portugal).
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8.
9.

Currículo do gestor/responsável do projeto.
Relatório de atividades da entidade nos exercícios contabilísticos dos últimos dois
anos.
10. Orçamento discriminado.
Contactos
Nesta secção há que indicar os dados do responsável pelo projeto e do signatário do
convénio de colaboração. É possível que se trate da mesma pessoa (e, nesse caso, deverá
assinalar ambas as opções ao incluir o contacto) ou de pessoas diferentes. Para os
adicionar, deverá clicar no botão Novo contacto).

6. Tenho todos os dados da proposta preenchidos e a documentação carregada, mas
o botão Processar não se encontra ativo. O que posso fazer?
Deverá rever se todas as secções (Acreditação, Dados da entidade, Projeto e
Documentação) estão completas, o que é indicado por um ícone verde.
Se algum dos separadores de cada secção estiver incompleto, deve clicar em O que falta? e
a aplicação assinalará os campos que ficaram por completar.
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Uma vez completas todas as secções, o botão Processar ficará ativo e poderá concluir a
candidatura.

7. Como posso saber se a minha candidatura foi submetida corretamente?
Quando clicar no botão Processar irá visualizar a seguinte mensagem:

Uma vez confirmado, aparecerá uma mensagem a indicar que o processo foi finalizado
corretamente.

Ao clicar em Aceitar, será automaticamente gerado um documento em formato .pdf da sua
candidatura, para que possa guardá-lo.
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Poderá ainda efetuar a confirmação de submissão da candidatura da seguinte maneira:
- No ecrã Início verá o seu pedido no estado Documentação completa, se ainda não tiver
sido encerrado o concurso.
- Se o projeto ainda aparecer na secção de pedidos em processamento depois de ter sido
processado (no estado Documentação completa ou Pendente de documentação), ao clicar
em Processar poder-se-á visualizar uma mensagem a indicar que o pedido já está
processado e a documentação submetida:

A partir deste momento já não e possível realizar alterações ou anexar documentos.
No painel lateral, do lado direito, é indicado o estado da candidatura e é atribuída uma
referência à candidatura submetida:

Se a candidatura já não aparece na secção de pedidos em processamento da página de
início, pode procurar no separador Pedidos, onde aparecerá com o estado de Em estudo:

8. Quando carrego um documento no separador Documentação aparece a palavra
Eliminar. O documento foi carregado corretamente?
Deverá utilizar este botão se quiser eliminar o documento que anexou e deixar o campo
vazio. O seu documento foi carregado corretamente quando visualiza o título do mesmo em
itálico ao lado do título do documento pedido.
Só é possível eliminar e deixar por preencher os documentos que não estejam assinalados
com asterisco. A documentação com asterisco é obrigatória e a plataforma online só permite
que se possam mudar estes documentos, mas não permite deixar o campo vazio.
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9. Posso eliminar uma candidatura que iniciei, mas que, afinal, não quero submeter?
Para poder garantir a proteção de dados e a privacidade poderão eliminar-se os pedidos de
candidatura enquanto estiverem na área de transferência.
Para isso, deverá clicar no botão Eliminar pedido, que aparece na parte direita da ficha de
apresentação.
Uma vez eliminado não se poderão recuperar os dados do pedido de candidatura.

10. Não consigo descarregar o modelo do certificado de validação de dados. Posso
carregar outro documento?
O único documento que irá ser considerado válido é o que colocamos à disposição das
entidades para descarregar a partir da plataforma.
Se tiver problemas para descarregar o documento, é possível que tal seja devido ao nível de
segurança do navegador que estiver a usar; se tiver outro navegador instalado no seu
computador, tente realizar a transferência a partir dele.
Caso o problema persista, envie um e-mail para humaniza@fundacaolacaixa.org e ser-lhe-á
enviado o modelo.
11. Na secção Documentação obrigatória pede-se o balanço e a conta de resultados
dos dois últimos exercícios, mas ainda não fechámos o ano anterior. O que podemos
fazer?
No caso de não ter fechado o último exercício, deverá carregar o balanço dos 2 últimos
exercícios fechados.
12. Processei a minha candidatura, mas verifiquei que um documento anexado
continha erros, posso corrigi-lo?
Uma vez encerrado o concurso, não se aceitarão modificações à candidatura.

Í
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