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Verificação de conformidade das candidaturas recebidas 

Parecer de desconformidade da Equipa de Coordenação Nacional  

(24 candidaturas) 

1. Nos termos do artigo 22.º do Regulamento do Programa Bairros Saudáveis, compete à equipa 

de coordenação nacional, com o apoio das equipas de coordenação regional: 

a) Verificar a conformidade de todas as candidaturas rececionadas com este Regulamento e 

submeter à aprovação do júri o seu parecer sobre a respetiva admissibilidade; 

b) Propor ao júri que proceda às notificações a que se refere a alínea b) do n.º 4 do artigo 

anterior. 

2. Cabe ao júri, de acordo com as alíneas d), e) e f) do artigo 21.º, decidir sobre a exclusão de 

candidaturas não conformes, aprovar a lista preliminar de classificação de todas as candidaturas 

rececionadas, com indicação (…) da eventual exclusão por inconformidade e remeter a todas as 

entidades promotoras, para efeitos de audiência prévia, pelo prazo de dez dias úteis, a lista 

preliminar de classificação.  

3. As 24 candidaturas abaixo indicadas foram todas notificadas para apresentar documentos em 

falta ou esclarecimentos sobre a admissibilidade da entidade promotora (caso da candidatura 

649, em que a promotora é uma entidade religiosa). 

4. Das candidaturas notificadas, 13 não responderam à notificação e 11 responderam, mas 

parcialmente e/ou fora do prazo regulamentar. A todas foi informado que teriam uma 

oportunidade de se pronunciar em sede de audiência prévia, quando forem notificadas das 

razões da sua não admissão, que estão assinaladas, caso a caso, na tabela anexa a este parecer. 

5. Analisando cada uma das situações, verifica-se que são quatro as conclusões possíveis: ou não 

houve qualquer resposta à notificação (conclusão A), ou houve resposta no prazo, mas 

incompleta (conclusão B); ou houve resposta com os elementos pedidos, mas fora do prazo 

(conclusão C); ou houve resposta fora do prazo e incompleta (conclusão D). A tabela anexa reúne 

os dados essenciais de cada um dos processos e os motivos da não admissibilidade à luz do 

regulamento.  

 

6. Conclusão 

Em face do exposto, propomos ao júri que, ao abrigo da alínea d) do nº 4 do artigo 21.º do 

Regulamento do Programa Bairros Saudáveis, delibere: 

a) Excluir da admissão, para efeitos de avaliação, as 24 candidaturas seguintes: 27, 86, 176, 

207, 214, 281, 359, 411, 428, 436, 525, 552, 553, 574, 579, 591, 610, 649, 653, 660, 713, 750, 

771 e 792, por desconformidade com normas regimentais, como decorre da tabela em anexo 

1 a este parecer; 
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b) Notificar todas estas candidaturas da decisão de não admissão por desconformidade com 

normas regulamentares, nomeadamente por falta de documentos obrigatórios ao abrigo dos 

n.ºs 2 e 3 do artigo 17.º do Regulamento, solicitando que, em sede de audiência prévia e no 

prazo máximo de dez dias, se pronunciem sobre esta deliberação; 

c) Incluir na lista preliminar de classificação, de acordo com o nº 1 do artigo 24.º, a lista das 

candidaturas que constam deste parecer e a excluir por desconformidade com as normas 

regulamentares; 

d) Tornar claro que a decisão final de exclusão destas 24 candidaturas só será tomada depois 

de esgotado o prazo da audiência prévia e analisadas todas as respostas nos termos do artigo 

25.º do regulamento. 

 

 

Lisboa, 28 de março de 2021 

 

 

A Coordenadora Nacional  

 

Helena Roseta 


