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CARIDADE
Desenv. HumanoARTE CIÊNCIAEDUCAÇÃO

Promoção do desenvolvimento individual e apoio à Inclusão Social

Mobilização e capacitação das organizações da Sociedade Civil

Produção e difusão do conhecimento

Criação de centros de racionalidade e excelência

Participação ativa nos movimentos filantrópicos internacionais

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
Missão e Visão

PARTIS III

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN



ENQUADRAMENTO
PARTIS III

• 2007-2012: Apoio a experiências piloto

• 2013: Abertura do primeiro concurso PARTIS

• 2014-2016: Acompanhamento e avaliação dos 17 

projetos selecionados

• 2015: Abertura da 2ª Edição do PARTIS

• 2016-2018: Acompanhamento e avaliação dos 16 

projetos selecionados

• 2018: Abertura da 3ª Edição do PARTIS

• 2019-2021: Acompanhamento e avaliação dos projetos 

selecionados (+/- 15 projetos)



ENQUADRAMENTO
PARTIS III



ENQUADRAMENTOPARTIS III



ENQUADRAMENTOPARTIS III

O PARTIS EM NÚMEROS (2014- 2017)

• 2 000 000€ Investimento FCG

• 11 093 beneficiários diretos

• 33 subsídios atribuídos

• 27 organizações apoiadas

• 575 organizações parceiras dos projetos

• 793 recursos humanos (contratados / voluntários)

• 12 557 atividades realizadas

• 759 apresentações e espetáculos públicos

• 154 520 pessoas a assistir a eventos públicos



ENQUADRAMENTOPARTIS III

O PARTIS EM NÚMEROS (2014- 2017)

• 264 notícias nos jornais (2014-Feb. 2018)

• 48 Sessões / Apresentações na Fundação Gulbenkian –
8 250 espectadores

• 39 vídeos no canal de youtube da Fundação Calouste 
Gulbenkian

• 60 apresentações publicas do PARTIS (2015 a Jun. 
2018)

• 56 visitas a projetos pelos Gestores de projetos (2015 a 
jun. 2018)



ENQUADRAMENTO
PARTIS III

Almada – 1
Amarante – 1 
Barreiro – 1 
Castelo Branco – 1 
Coimbra – 3 
Covilhã – 1 
Funchal – 1 
Fundão – 1 
Gondomar – 1 
Guarda – 2 
Leiria – 3 
Lisboa – 11 
Loures – 3 
Moita – 3 
Oeiras – 5 
Porto – 6 
Santarém – 1 
Seixal – 1 
Serpa – 1 
Sesimbra – 1 
Setúbal – 3 
Viana do Castelo – 1 



CRONOGRAMA 3ª EDIÇÃO

• 03 de julho a 20 de setembro – submissão de 

candidaturas

• 03 e 04 dezembro – sessão de capacitação e pitch
na FCG (pré-seleção)

• Meados de dezembro – anúncio dos selecionados e 

primeira reunião dos projetos na FCG

• Janeiro de 2019 – arranque dos projetos

PARTIS III



PRÁTICAS ARTISTICAS ELEGÍVEIS

• Visuais

• Performativas

• Audiovisuais

PARTIS III



OBJETIVOS

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.

PARTIS III



OBJETIVOS

O PARTIS incentive a formulação de

respostas inovadoras (ou complementares)

contribuindo para o desenvolvimento de
competências pessoais, sociais e
cognitivas promovendo assim o exercício

de uma cidadania plena.

PARTIS III



ENTIDADES ELEGÍVEIS

Podem candidatar-se ao PARTIS pessoas
coletivas públicas ou privadas sem fins
lucrativos legalmente reconhecidas.

PARTIS III



ENTIDADES ELEGÍVEIS
PARTIS III

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 III

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 III

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 Contabilista
Certificado.



CANDIDATURAS: DURAÇÃO ELEGÍVEL

PARTIS III

24 a 36 meses 

(com início em janeiro de 2019)



CANDIDATURAS: DESPESAS NÃO ELEGÍVEIS

PARTIS III

• Custos com pagamento de dívidas ou

amortizações de empréstimos

• Despesas anteriores à data de início nem

posteriores à data de término do Projeto

• Ordenados de funcionários das entidades

envolvidas para além do estritamente

necessário para a implementação do projeto



CANDIDATURAS: APRECIAÇÃO

PARTIS III

Apenas são submetidas a apreciação 

candidaturas que respeitem:

• Formato e/ou prazo de entrega;

• Limites de financiamento;

• Duração do projeto;

• Documentos comprovativos obrigatórios.



CANDIDATURAS: CRITÉRIOS

PARTIS III

• Integração de profissionais da área social e 

artística

• Experiência das entidades (promotora 

/parceiras)

• Inovação social 

• Excelência artística

• Qualidade diagnóstico e coerência da proposta

• Clareza dos objetivos e resultados a alcançar



CANDIDATURAS: CRITÉRIOS 

PARTIS III

• Adequação da parceria

• Sustentabilidade das mudanças

• Pertinência e/ou ambição dos produtos e 

legados propostos

• Alinhamento – acessibilidade e 

sustentabilidade ambiental

• Coerência do orçamento apresentado



CANDIDATURAS: APRESENTAÇÃO 

(www.gulbenkian.pt)

PARTIS III

Obrigatório (até 20 de setembro):

• Registo em MyGulbenkian

• Formulário incluindo:

• Orçamento detalhado

• Cronograma detalhado



CANDIDATURAS: APRESENTAÇÃO
PARTIS III

Obrigatório:

• No formulário (até 20 de setembro):

• Cartas de compromisso/intenções das 

instituições parceiras



CANDIDATURAS: APRESENTAÇÃO
PARTIS III

Facultativo:

No formulário (até 20 de setembro):

• Memória descritiva do projeto (máximo 10 

páginas) – PDF até 4 MB

• Não serão aceites documentos enviados 

por e-mail



CANDIDATURAS: FINANCIAMENTO

PARTIS III

• Máximo de €25.000/ano não excedendo 

60% do orçamento total (»€41.666/ano)

• Nos 40% podem ser incluídos contributos 

em espécie



CANDIDATURAS: FINANCIAMENTO

PARTIS III

Máximo de €25.000/ano não excedendo 70% 

do orçamento total para projetos com mais de 

50% das intervenções em Territórios do Interior 

(Portaria n.º208/2017)



PARTIS III

Territórios 
do Interior

165 
Municípios

73 
Freguesias



CANDIDATURAS: ORÇAMENTO

PARTIS III

Obrigatoriedade de orçamentar a subscrição 

da Plataforma GEOfundos (geofundos.org)



CANDIDATURAS: SELEÇÃO
PARTIS III

• 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



CANDIDATURAS: Júri
PARTIS III

• Pedro Calado

• Hugo Cruz

• Tiago Rodrigues

• Luísa Valle

• Risto Nieminen



NOVIDADESPARTIS III

• Reforço do Trabalho em Rede:

o Projetos apoiados (todas as edições)

o Fundação Calouste Gulbenkian

o Atores Culturais Nacionais

o Fundações Europeias

• Cultura de Rigor e Exigência

• Capacitação e Sustentabilidade futura dos projetos



19 de Junho 2017

Cinema e Documentários

Exemplos de produtos PARTIS



19 de Junho 2017

Exposições

Exemplos de produtos PARTIS



19 de Junho 2017

Concertos

Exemplos de produtos PARTIS



19 de Junho 2017

Teatro

Exemplos de produtos PARTIS



CONTACTO
PARTIS III

Email: partis@gulbenkian.pt




