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GAL Urbano +Benfica 

23 de Abril de 2018 

A Comissão Diretiva do POR Lisboa e o GAL Urbano + Benfica, deliberaram proceder à prorrogação da 

data de encerramento do aviso supracitado de 30/04/2018 para 30/05/2018, nos termos a seguir 

apresentados.  

Onde estava:  

14. Modalidades, procedimentos, prazo para apresentação das candidaturas 

A apresentação das candidaturas decorre entre o dia útil seguinte ao da publicação do presente aviso, 

de acordo com o seguinte plano de apresentação de candidaturas: 

Fase de apresentação de 

candidaturas 

Data Limite para a 

Comunicação da Decisão (*) 

Fase 1 de 23.03.2018 a 

30.04.2018 

25/07/2018 

(*) Esta data não contempla a eventual suspensão de prazo para a apresentação de esclarecimentos, 

informações ou documentos solicitados e/ou resposta no âmbito do processo de audiência prévia de 

interessados.  

 

Passa a estar:  

14. Modalidades, procedimentos, prazo para apresentação das candidaturas 

A apresentação das candidaturas decorre entre o dia útil seguinte ao da publicação do presente aviso, 

de acordo com o seguinte plano de apresentação de candidaturas: 

Fase de apresentação de 

candidaturas 

Data Limite para a 

Comunicação da Decisão (*) 

Fase 1 de 23.03.2018 a 

30.05.2018 

24.08.2018 
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(*) Esta data não contempla a eventual suspensão de prazo para a apresentação de esclarecimentos, 

informações ou documentos solicitados e/ou resposta no âmbito do processo de audiência prévia de 

interessados.  

Lisboa, 23 de Abril de 2018 

O Presidente da Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional de Lisboa  

João Pereira Teixeira 

 

 

A Presidente do GAL Urbano + Benfica 

Francisca Toscano de Melo 

 


