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Proposta de resposta ao pedido do projeto 131 – Desporto no Bairro 

 

Assunto: Resposta ao pedido de execução de atividades em data posterior à fixada para o 

término de execução das atividades dos projetos aprovados no âmbito do Programa Bairros 

Saudáveis, por parte da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA BELA VISTA, entidade promotora do projeto 

n.º 131 – Desporto no Bairro 

1. Do pedido 

1.1 No âmbito do procedimento concursal do Programa Bairros Saudáveis, criado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 52-A/2020, de 1 de julho, retificada pela Declaração 

de Retificação n.º 25-B/2020, de 23 de julho, a ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA BELA VISTA 

apresentou, na qualidade de entidade promotora – e em parceria com a Junta de Freguesia de 

Marvila – a candidatura n.º 131, a qual foi admitida em sede do referido procedimento.  

1.3 Em 17 de novembro de 2022, por email enviado para o endereço de correio eletrónico 

candidaturas@bairrossaudaveis.gov.pt, veio o promotor do projeto 131 requerer a execução 

de atividades em data posterior à fixada – 10 de outubro de 20221 – para o término de 

execução das atividades dos projetos aprovados no âmbito do Programa Bairros Saudáveis.  

1.4 A atividade a desenvolver no âmbito do projeto 131 – a instalação de um campo de Padel 

no parque da Bela Vista, com cobertura para utilização em todas as estações do ano – só 

poderia ter o seu início após a realização dos festivais de verão – Rock in Rio e MEO Kalorama – 

no referido espaço, tendo os trabalhos associados à desmontagem do último festival 

terminado apenas no final do mês de setembro de 2022. No entanto, a instalação do campo de 

Padel não teve sequer o seu início até 10 de outubro de 2022, pelo facto da Câmara Municipal 

de Lisboa – detentora do terreno onde se localiza o Parque da Bela Vista – ter solicitado à 

entidade promotora, no mesmo período temporal, mais estudos e documentação antes de 

autorizar2 a referida instalação.  

1.6 Não despicienda é a circunstância de, a título de trabalhos preparatórios para a instalação 

do campo de Padel, terem sido já fabricados, à medida, todos os materiais e adjudicados os 

trabalhos correlatos à atividade em apreço.  

2. Apreciação do pedido  

2.1 Do teor da fundamentação do pedido por parte da entidade promotora descortinam-se 

argumentos ponderosos que justificam os motivos pelos quais não foi instalado o campo de 

Padel no parque da Bela Vista até à data fixada para o término de execução das atividades dos 

projetos aprovados em sede do Programa Bairros Saudáveis, nomeadamente, a 

impossibilidade de iniciar a atividade em apreço antes do final do mês de setembro de 2022 e 

o facto de, no mesmo período temporal, ter a Câmara Municipal de Lisboa solicitado à 

 
1 A prorrogação do prazo de execução das atividades dos projetos até 10 de outubro de 2022 foi 
aprovada na 36.ª reunião da Entidade Responsável pelo Programa, realizada em 22 de julho de 2022.    
2 Autorização deferida, portanto, em data posterior à fixada para o término de execução das atividades 
dos projetos aprovados no âmbito do Programa Bairros Saudáveis.  
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entidade promotora mais estudos e documentação antes de autorizar a instalação do campo 

de Padel no local designado.  

Assim, atendendo ao Princípio da Razoabilidade, previsto no artigo 8.º do Código do 

Procedimento Administrativo, o qual estatui que a Administração Pública deve “rejeitar as 

soluções manifestamente desrazoáveis ou incompatíveis com a ideia de Direito, 

nomeadamente em matéria das valorações próprias do exercício da função administrativa”, 

dever-se-á aferir se, na esfera jurídica da entidade promotora, se revela desrazoável o 

indeferimento do pedido formulado pela entidade promotora. 

2.2 Por um lado, dever-se-á ponderar se a possibilidade de abrir uma exceção ao calendário 

fixado para o término de execução das atividades dos projetos – autorizando o promotor do 

projeto 131 a instalar o campo de Padel no parque da Bela Vista em data posterior a 10 de 

outubro de 2022 – não colidirá com outros princípios gerais da atividade administrativa. Tal 

deferimento, desde logo, colidirá com o Princípio da Igualdade, previsto no artigo 6.º do 

Código do Procedimento Administrativo, o qual “limita a discricionariedade e afasta 

liminarmente o arbítrio. Assim, este princípio impõe tratamento igual a situações iguais e 

tratamento desigual a situações diferentes”3. Aliás: “nas palavras de Gomes Canotilho e Vital 

Moreira, a vinculação da Administração pelo princípio da igualdade obedece à autovinculação 

(casuística) da Administração no âmbito dos seus poderes discricionários, devendo ela utilizar 

critérios substancialmente idênticos para a resolução de casos idênticos, sendo a mudança de 

critérios, sem qualquer fundamento material, violadora do princípio da igualdade”4. Ora bem: 

ao abrir uma exceção ao projeto 131 para realizar uma atividade em data posterior a 10 de 

outubro, por maioria de razão, essa exceção deverá ser extensível a outros projetos que, 

hipoteticamente, não tenham concluído todas as atividades até essa data, pois só assim se 

afastará o arbítrio decisório e se tratará de igual modo todos os projetos em situação igual. 

2.3 No entanto, o Princípio da Igualdade, no contexto do cumprimento irrepreensível do 

calendário do Programa Bairros Saudáveis – já alterado e ajustado ao abrigo do artigo 38.º do 

Regulamento do Programa, e aprovado na 36.ª da Entidade Responsável pelo Programa – 

colidirá, por sua vez, com o Princípio da Proporcionalidade – previsto no artigo 7.º do Código 

do Procedimento Administrativo –, o qual, no seu n.º 1, determina que, “na prossecução do 

interesse público, a Administração Pública deve adotar os comportamentos adequados aos fins 

prosseguidos”. Ora: nesta concreta situação, o fim primacial prosseguido é o cumprimento 

zeloso do calendário do Programa Bairros Saudáveis. Tal desiderato não possibilitará abrir, 

terminantemente, quaisquer exceções à execução de atividades dos projetos para lá da data 

fixada no calendário do Programa – in casu, 10 de outubro de 2022 –, de modo que, num juízo 

ponderado, se poderá concluir que, neste caso, o Princípio da Igualdade cede perante o 

Princípio da Proporcionalidade. 

 

 
3 Novo Código do Procedimento Administrativo: anotado e comentado / Fernando Gonçalves… [et al.], 
7.ª Edição, Almedina, Coimbra, 2021, p. 76.  
4 Ibidem.  
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2.4 Face ao exposto, resta aferir se o indeferimento do pedido formulado pela ASSOCIAÇÃO 

AMIGOS DA BELA VISTA se revela desrazoável na sua própria esfera. Aqui, atendendo aos 

argumentos ponderosos apresentados pela entidade promotora – e que justificam cabalmente 

os motivos pelos quais não foi instalado o campo de Padel no parque da Bela Vista até 10 de 

outubro de 2022 –, afigurar-se-ia desrazoável a exigência de restituição dos valores já 

transferidos pelo Programa ao promotor – e já gastos a título de trabalhos preparatórios para 

a execução da única atividade prevista no projeto 131. Destarte, atendendo ao Princípio da 

Razoabilidade, deverão ser elegíveis – desde que devidamente justificadas, com apresentação 

dos respetivos documentos de despesa e pagamento e cumprindo todos os procedimentos 

legais e regulamentares – todas as despesas realizadas no decurso dos trabalhos preparatórios 

para a instalação do campo de Padel no parque da Bela Vista. 

 

3. Proposta de decisão 

Propõe-se à Entidade Responsável que delibere: 

1. Indeferir o pedido formulado pela ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA BELA VISTA de instalar o 

campo de Padel no parque da Bela Vista em data posterior à fixada para o término de 

execução das atividades dos projetos aprovados no âmbito do Programa Bairros 

Saudáveis; 

2. Aceitar como elegíveis as despesas realizadas no decurso dos trabalhos preparatórios 

para a instalação do campo de Padel no parque da Bela Vista, desde que devidamente 

reportadas e justificadas, com apresentação dos respetivos documentos de despesa e 

pagamento e cumprindo todos os procedimentos legais e regulamentares. 

 

Lisboa, 11 de dezembro de 2022 

 

A Coordenadora Nacional 

 

Helena Roseta 

 

Junta-se em anexo a transcrição do pedido dirigido por mail de 17.11.2022 pela gestora da 

entidade promotora do projeto 131 – Desporto no Bairro 
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Anexo – Transcrição do pedido dirigido por mail de 17.11.2022 pela gestora da entidade 

promotora do projeto 131 – Desporto no Bairro, Dora Palma 

 

From: Dora G. Palma <dorapalma@rockinrio.com> 

Sent: Thursday, November 17, 2022 3:04 PM 

To: Candidaturas Bairros Saudáveis <candidaturas@bairrossaudaveis.gov.pt> 

Ex.mos Senhores, 

Tendo efetuado uma candidatura ao programa Bairros Saudáveis, com o projeto n. 131, vimos 

expor o abaixo descrito e pedir a vossa melhor compreensão para chegarmos a uma solução 

que seja benéfica para a comunidade. 

A Associação Amigos do Parque da Belavista, fundada por Roberta Medina (Presidente da 

Better World, organizadora do Rock in Rio),  para a implementação de projetos que beneficiem 

a comunidade de Chelas, onde se situa o Parque da Belavista, local onde se realiza o Rock in 

Rio. Tendo por base uma vontade de quebrar o estigma de lugar inseguro associado ao nome 

Chelas, no âmbito do Rock in Rio temos vindo a desenvolver vários projetos nesse sentido, mas 

com a Associação este seria o primeiro. 

A candidatura que apresentámos tem por base a implementação de 1 campo de padel no 

parque da Belavista, a candidatura foi efetuada em parceria com a Junta de Freguesia de 

Marvila e com conhecimento e acompanhamento da Câmara Municipal de Lisboa. Este campo 

será para utilização gratuita da comunidade, com empréstimo de equipamento para a prática 

do desporto. Sendo entendido como um desporto de elite, queremos democratizá-lo criando 

no local uma escolinha de padel para jovens. Para a manutenção do mesmo prevemos o 

aluguer do espaço a pessoas fora da comunidade, de forma a promover igualmente a 

integração e convívio entre pessoas de Chelas e de fora. 

Sucede que a realização do Rock in Rio e do MEO Kalorama atrasaram em muito a instalação 

do campo, sendo que todos os materiais foram desde logo fabricados à medida e os trabalhos 

adjudicados, no entanto, findo os trabalhos associados à desmontagem do último festival no 

recinto (no fim de setembro) tentamos acelerar a instalação de forma a cumprir com a data de 

10 de outubro, data definida pelo projeto como limite para a realização das atividades. No 

entanto, a Câmara Municipal de Lisboa nessa altura pediu mais estudos e documentos que não 

havia pedido até então, o que inviabilizou a instalação do campo até dia 10 de outubro. 

Entrámos em contacto com a gestão do projeto que nos indicou não ser mais possível concluir 

o projeto. 

Tendo em conta que neste momento temos tudo pronto a instalar (materiais feitos à medida 

que não poderão ser aplicados noutro local), a aprovação da CML (em anexo) de quem 

dependíamos pois o terreno não é nosso mas sim da CML, e reconhecimento de todos de que 

este projeto é uma mais valia para a comunidade, sem qualquer benefício financeiro para 

particulares pois o campo ficará sob gestão da associação Chelas é o Sítio (associação local que 
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visa criar valor, unidade e inclusão no bairro, encabeçada por Sam the Kid e outros habitantes 

locais), vimos solicitar a autorização para terminar o projeto implementando o campo de padel 

conforme estava previsto inicialmente no projeto. 

Esperando a V/ compreensão pois a não execução do projeto será um desperdício duma 

oportunidade para quebrar um estigma tão enraizado e ao mesmo tempo beneficiar jovens, 

que tanto nos têm pedido projetos para se ocuparem.   

Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento inicial. 

Obrigada, 

Dora G. Palma 

Rock in Rio | The Town 

 

 


