
 

 

PROGRAMA BAIRROS SAUDÁVEIS 
(RCM n.º 52-A/2020, de 1 de julho) 

JÚRI 
 

Excerto da Ata da Reunião 14 /Júri/2021  
Aprovado em minuta em 27.04.2021 

Local   
Reunião on-line via 
zoom 

Data 27.04.2021 Hora início 9h00 Hora fim 11h00 

 
 

 

Participantes 

Presenças: 
- João Ferrão 
- António Cardoso Ferreira 
- Maria José Casa-Nova 
- Manuela Calheiros 
- Nelson Dias 
- Ana Drago 
- João Afonso 
 
Coordenação Nacional - Helena Roseta  
Secretariado - Sofia Meneses  

Ausências justificadas: 
 
 

 
 

Ordem de trabalhos 

1. Apreciação das reclamações recebidas em sede de audiência prévia 

  
 

Assuntos discutidos  

1. Apreciação das reclamações recebidas em sede de audiência prévia (excerto da ata) 
A Coordenadora Nacional informou o Júri de que não responderam à notificação para se pronunciarem em sede de 
audiência prévia as candidaturas 176, 207, 214, 359, 411, 428, 436, 574, 579, 610, 649, 653, 713, 771 e 791, que constavam 
da lista preliminar de classificação como excluídas. Não havendo matéria para deliberar, mantem-se a decisão do Júri de 
exclusão destas quinze candidaturas.   
A Coordenadora Nacional apresentou as contestações à decisão de exclusão que foram apresentadas. O Júri apreciou as 
contestações e o respetivo enquadramento processual e jurídico e deliberou indeferir o pedido de admissão das 

candidaturas 27, 86, 281, 525, 552, 591 e 660, com os fundamentos indicados no documento anexo, que faz parte 

integrante deste excerto de ata.  
Cada uma destas candidaturas deve ser notificada, ao abrigo da alínea g) do nº 4 do artigo 21.º do Regulamento, da 
deliberação do Júri, que indeferiu o pedido de admissão. 
A Coordenadora Nacional informou o Júri de que a resposta da candidatura 564 à notificação de audiência prévia da lista 
preliminar de classificação deu entrada fora do prazo legal. Esta resposta foi indeferida liminarmente, por ter dado entrada 
fora do prazo legal, devendo a candidatura ser notificada deste indeferimento. 
 
           A Coordenadora Nacional                                                                                                        O Presidente do Júri 
 

                                                                                                                   
      __________________________                                                                                           _________________________ 
 
                   Helena Roseta                                                                                                                               João Ferrão 
 
Anexo: Conclusões da análise processual e jurídica das pronúncias, em sede de audiência prévia, das candidaturas excluídas 
27, 86, 281, 525, 552, 591 e 660. Este anexo não será colocado no site do Programa por conter dados pessoais. 

 


