
Tarefas da task force de verificação de 
conformidade das candidaturas submetidas
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Formulário de 
registo

Formulário de candidatura

Q1 – Identificação do projeto

Q2 – Entidades participantes

Q3 – Territórios de intervenção

Q4 - Atividades

Q5 – Resultados esperados

Q6 – Orçamento

Q7 – Outras fontes de 
financiamento

Q8 – Finalizar candidatura

+ Entidade

+ Território

+ Fonte de 
financiamento

+ Atividade

Esquema do formulário de registo e de candidatura



Q1 – Identificação do projeto

Q2 – Entidades

Q3 – Territórios de intervenção

Q7 – Outras fontes de 
financiamento

+ Entidade

+ Território

+ Fonte de 
financiamento

Anexos ao formulário de registo e de candidatura

Código da 
certidão 

permanente

Termo de 
responsabilidade e 

concordância

Imagem
(jpeg)

ou

e

Declarações de 
confirmação de 

elegibilidade

Ficheiro zip 
(estatutos e 

ata)

Declarações de 
intenção de 

apoio

Grupo 
coordenador

Grupo A

Grupo B



• O trabalho que se pretende é a verificação de conformidade das 

candidaturas recebidas na plataforma de candidaturas do Programa 

Bairros Saudáveis até às 18:00 de dia 2 de dezembro, que se estima 

possam ser cerca de 400. 

• Prevê-se que o trabalho possa ser feito entre 3 e 10 de dezembro

(incluindo fim de semana e dias 7 e 8, para quem puder).

• O trabalho pode ser feito on-line, desde que se tenha computador, boa 

rede e capacidade de abrir ficheiros zip. 

• Convém ser um pouco paciente, porque a tarefa é repetitiva. 

O que se pretende da task-force



• As candidaturas são todas verificadas automaticamente pelo formulário em 
termos de regras do Programa. 

• No entanto, alguns quadros do formulário exigem que se submetam anexos em 
formato zip e é essa parte que tem de ser verificada manualmente, abrindo o link 
do anexo e confirmando que o seu teor corresponde ao que é exigido.

• Será distribuído a todos um quadro excell, pré-preparado, em que cada folha 
corresponde a um dos quadros do formulário de candidatura, e que lista todos os 
dados de todas as candidaturas submetidas.

• Neste quadro, estão incluídos, em colunas próprias, os links para os anexos que 
têm de ser abertos e confirmados.

Base de trabalho da task-force



• Cada pessoa irá confirmar apenas um campo de um determinado quadro 
do formulário, atribuído conforme disponibilidades de tempo e previsão de 
quantidade de trabalho a que a verificação desse campo corresponde.

• Faremos um exercício com um pequeno número de candidaturas, para 
todos perceberem como se procede antes de distribuirmos as tarefas.

• Após distribuição de tarefas, cada pessoa terá de verificar, num dado 
número de candidaturas, se o ficheiro zip anexado está correcto e assinalar 
isso, na folha correspondente do quadro excell. Por defeito, o quadro 
assume n (não). É preciso substituir n por OK (sim) se estiver tudo bem, 
ou por D (desconforme), se não estiver, e anotar nas observações o 
motivo da desconformidade. 

• As candidaturas em que haja desconformidade (D assinalado) têm de ser 
posteriormente notificadas, mas isso já não é trabalho desta task-force.

Distribuição de tarefas


