
 

 

 

 

Normas para a 

 assinatura de Protocolos e/ou atribuição de Subsídios 

 

1. Preâmbulo 

 

A FUNDAÇÃO da Caixa Agrícola do Noroeste (FCAN) é uma IPSS 

(instituída pela Caixa de Crédito Agrícola do Noroeste e reconhecida por 

Despacho do Ministro da Solidariedade e da Segurança Social, em  07/12/2011) 

que tem por missão promover melhorias sustentáveis dos padrões de vida das 

crianças, jovens e idosos do distrito de Viana o Castelo e do concelho de 

Barcelos e se rege por valores de: *  Legalidade e Transparência; *  Prudência e 

Sustentabilidade; *  Cooperação e Solidariedade; *  Justiça Social e  Respeito 

pelos Direitos Humanos; *  Preservação da identidade regional e  Monitorização  

contínua de todas as suas práticas. 

Com efeito, a FCAN desenvolve diversas iniciativas, mas 

fundamentalmente 4 no âmbito de áreas de enfoque específico (justiça social, 

cultura, educação e arte) e de acordo com as seguintes linhas de atuação: 

1- SUSTENTABILIDADE da FCAN  

2- PROGRAMAÇÃO FCAN 

3- PROTOCOLOS e SUBSÍDIOS 

Neste sentido, desenvolverá atividades que procurarão construir caminhos e 

ferramentas de uma auto-sustentabilidade através de parcerias, protocolos, 

respostas sócio culturais que aportem recursos e sejam fonte de financiamento 

para outras iniciativas. 

Contudo, deverá manter os subsídios1 nas suas tradicionais áreas de atuação, 

mas com critérios dentro e uma lista de atividades elegíveis que sejam 

                                                           
1 Entendam-se por SUBSÍDIOS todos os apoios dados para projetos de instituições, bolsas de estudo por 
mérito ou carência económica, edição de livros, apoio a prémios e/ou a manifestações artísticas, etc. 



integradoras de um conjunto de valências propósitos ou objetivos que possam 

vir a acrescentar, individual ou coletivamente, um contributo para a Sociedade 

de reconhecida relevância. 

Deste modo, a atribuição de um subsídio terá de resultar num projeto de valor 

acrescentado em domínios reservados e com especial relevo dirigidos para 

aspetos relacionados com a educação, o social, a formação, o intelectual, o 

artístico, o desportivo e com outros de evidente interesse e visibilidade para o 

meio e Região. 

O envolvimento da FCAN nestes projetos pressupõe a definição de regras de 

avaliação e acompanhamento dos mesmos pelos processos achados mais 

convenientes para monitorizar o apoio nas diferentes fases de desenvolvimento 

e no conhecimento do resultado final.  

 

 

2. Critérios Gerais 
 

Os subsídios e protocolos da FCAN financiarão as atividades que: 

 

2.1. Respeitem a Missão e os valores da Fundação; 

2.2. Privilegiem parcerias; 

2.3. Privilegiem a troca de serviços entre as partes (FCAN e 

candidato/s a subsídio); 

2.4. Incluam, de forma visível, esforço/participação ativa dos 

candidatos a subsídio; 

2.5. Excluam qualquer responsabilidade para a FCAN, exceto no que 

concerne ao pagamento do subsídio atribuído; 

2.6. Respeitem o funcionamento das instituições e não causem dano 

ou lesão de qualquer tipo a pessoas e entidades; 

2.7. Respeitem as tradições e a cultura da comunidade em que serão 

implementadas; 

2.8. Prevejam, claramente, mecanismos de monitorização;   

2.9. Tenham sido avaliadas e aprovadas antes da sua 

implementação (não serão aprovados subsídios para 

reembolsos por projetos já concluídos ou em andamento); 

2.10. Tenham cumprido todas as regras estabelecidas em subsídios 

anteriores, quando for o caso. 

 

 

3. Atividades que valorizam o critério de atribuição de subsídios 

A FCAN dará prioridade às atividades que: 

3.1. Apoiem situações de justiça social; 

3.2. Abordem mais do que uma área de enfoque; 

3.3. Prevejam maior número de beneficiários diretos e/ou indiretos 

do projeto; 



3.4. Constituam parcerias para a resolução de um ou mais 

problemas identificados; 

3.5. Procurem responder a necessidades reais da comunidade; 

3.6. Divulguem aspetos imateriais da sociedade; 

3.7. Investiguem soluções criativas e/ou inovadoras dirigidas ao 

bem-estar e melhoria da qualidade de vida das comunidades; 

3.8. Possibilitem resultados sustentáveis e mensuráveis. 

 

   

4. Restrições 

 

A FCAN não apoiará, nem os seus subsídios poderão a servir para: 

 

4.1. Iniciativas de promoção de imagem pública que não estejam 

diretamente relacionadas com a atividade subsidiada. 

4.2. Iniciativas confessionais e/ou partidárias. 

4.3. Apoio excessivo ou contínuo a determinado beneficiário, 

organização ou comunidade, se daí resultar a não atribuição de 

um primeiro subsídio a um novo candidato. 

4.4. Abertura de conta remunerada de longo prazo. 

4.5. Aquisição de imóveis ou terrenos. 

4.6. Construção de qualquer estrutura para moradia, trabalho ou 

outras atividades lucrativas. 

4.7. Atividades de captação de recursos. 

4.8. Despesas relativos a eventos do requerente: atividades de puro 

entretenimento, festas, encontros de convívio, aniversários da 

instituição, formação de quadros (quando em áreas que não 

valorizem a qualidade de resposta nas áreas de enfoque da 

FCAN) . 

4.9. Despesas operacionais, administrativas ou indiretas da 

organização requerente ou de outra qualquer. 

4.10. Despesas pessoais, particulares ou fiscais do requerente, 

famílias ou organizações; 

4.11. Viagens. 

4.12. Instituições/indivíduos que não tenham conta na Caixa de 

Crédito Agrícola do Noroeste. 

 

 

5. Cronograma de processamento do pedido de subsídio  

 
5.1. Os pedidos de apoio serão avaliados por ordem de chegada em três 

momento do ano e a solicitação será feita on-line através do 

preenchimento de um documento disponibilizado na página da FCAN 

onde seja evidente:  

 



 visão geral dos objetivos da atividade a ser implementada com o 

subsídio; 

 demonstração de como ela se encaixa em pelo menos uma das 

áreas de enfoque; 

 Demonstração de como, terminado o período de execução da 

atividade ela está em condições de continuar. 

 

5.2. Prazos para apresentação e avaliação dos subsídios: 

 

 Pedidos recebidos até 31 de janeiro serão avaliados até 30 de 

abril; 

 Pedidos recebidos até 31 de maio serão avaliados até 31 de 

agosto; 

 Pedidos recebidos até 30 de setembro serão avaliados até 31 de 

dezembro. 

 

5.3. Aprovada ou não a concessão do subsídio, será comunicado ao 

requerente nos termos em que foi, conforme o caso, aprovada ou não 

considerada a candidatura; 

                   

5.4. Nos pedidos considerados e que tenham sido aceites nos termos 

comunicados, a Fundação libertará o pagamento do subsídio, no todo 

ou em prestações; 

 

5.5. Os relatórios demonstrando os resultados mensuráveis das 

atividades têm de ser recebidos pela Fundação durante os 30 dias 

subsequentes à conclusão da atividade, após o que, no caso de o 

pagamento ser feito por prestações, terá lugar a última tranche; 

 

5.6. Os subsídios para bolsas de estudo por mérito e/ou carência 

económica serão atribuídas e pagas de acordo com as indicações que 

o CA da FCAN definir caso a caso. 

 

6. Avaliação dos pedidos 

 
A assinatura de protocolos/parcerias, a atribuição de subsídios bem 

como a resolução de casos omissos nestas normas será da exclusiva 

responsabilidade do Conselho de Administração da FCAN que, contudo, 

privilegiará, se assim o entender, a prévia consulta a membros do Conselho 

Consultivo, ou Individualidades, com créditos firmados na área em questão. 

 

7. Avaliação externa da conclusão da atividade 

A FCAN reserva-se o direito de indicar um seu colaborador, uma 

personalidade ou uma instituição de reconhecido mérito na actividade em apreço 

para uma avaliação da execução do projeto suportado pelo subsídio atribuído. 

 



8. Considerações Finais 

 
8.1. A assinatura de protocolos e/ou a atribuição de subsídios estarão 

sempre sujeitas à dotação orçamental da FCAN. 

 

8.2. Os formulários, devidamente preenchidos, devem ser enviados, para  

 

 (opção preferencial) fundacaocaixaagricolanoroeste@gmail.com 

 

ou 

 

 Fundação Caixa Agrícola do Noroeste,  

Rua de Aveiro, 119 / Esqº; 4900 – 495 / Viana do Castelo 

 

8.3. Contactos telefónicos: 

258094093 

913862420 

 

 

 

Viana do Castelo, 29 de Dezembro de 2016 

O Conselho de administração da FCAN 
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