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Programa Bairros Saudáveis 

Assunto: Aprovação da 2ª adenda resultante do 2º processo de 
alteração aos projetos  

Informação nº 
05/CN/2022 

Data   27/07/2022 

  

1. Enquadramento e antecedentes 

1.1 O protocolo de financiamento de cada projeto do Programa Bairros Saudáveis dispõe, na sua 

Cláusula 5ª, que podem ser autorizadas pelo Primeiro Outorgante alterações ao 

projeto/atividade, desde que das mesmas não resulte uma alteração substancial dos objetivos 

do projeto aprovado, nem seja ultrapassado o montante total de financiamento aprovado. 

1.2 A submissão do primeiro processo de alterações terminou em 24 de novembro de 2021, 

tendo a metodologia de avaliação sido aprovada pela Secretária-Geral do Ministério da Saúde.  

O processo deu origem a uma adenda à ficha de candidatura, com 167 processos de alteração 

de atividades e/ou rubricas orçamentais aprovados. Para os projetos que não submeteram 

nenhum pedido de alteração, foi feita uma alteração automática do cronograma, somando às 

datas-limite de cada fase os 10 meses decorridos entre a submissão das candidaturas (2 de 

dezembro de 2020) e a assinatura dos protocolos de financiamento (a partir de 4 de outubro de 

2021). Foram deste modo validadas 244 adendas às fichas de candidatura, que serviram de base 

à elaboração do 1º relatório de prestação de contas.  

1.3 Posteriormente, dois projetos não submeteram o 1º relatório e desistiram do processo, 

tendo já sido devolvida à ACSS a primeira tranche do financiamento por eles recebido. 

Entretanto, foi assinado um último protocolo que estava pendente, por ter havido uma 

alteração da parceria, pelo que se encontram, neste momento, 243 projetos em execução1.   

2. Critérios de avaliação do 2º processo de alterações 

2.1 Para o segundo processo de alterações, foram previamente definidos critérios de avaliação 

por deliberação da 29ª reunião da Entidade Responsável (ER), em 11 de janeiro de 2021. Esta 

deliberação2 determinou que não podem ser alterados, sob pena de alteração substancial dos 

objetivos de um projeto aprovado, os seguintes itens da candidatura: designação do projeto, 

território(s) de intervenção, eixo(s) de intervenção, objetivos, geral e específicos, do projeto e 

montante total do financiamento aprovado.  

2.2 A mesma deliberação da ER determinou que no 2º processo de alterações fosse possível 

alterar: nas atividades, a descrição da atividade (mas não os objetivos específicos a que ela 

responde nem os eixos de intervenção onde se insere) e as fases de realização, desde que não 

se ultrapasse a data de 31 de agosto de 2022; no orçamento: o montante total das rubricas 

orçamentais, desde que não haja alteração ao montante total do financiamento aprovado, nem 

seja ultrapassada a dotação disponível dessa rubrica validada no 1º relatório de prestação de 

contas. 

 
1Errata: o projeto que assinou protocolo em junho de 2022 já tinha sido alvo de 1ª adenda. Os projetos 
em execução são 242. 
2 Veja-se o documento 3 e ata da 29ª reunião da ER, de 11 de janeiro de 2022, em 
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000598,000009/index.htm 
  

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000598,000009/index.htm
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2.3 Os critérios de avaliação aprovados na mesma reunião determinaram que os desvios das 

rubricas orçamentais só teriam de ser justificados se fossem iguais ou superiores a 10% do 

montante total do financiamento aprovado para a candidatura3. Seria também obrigatório 

justificar os desvios de cada rubrica que, acumulados com os ocorridos em processos de 

alteração anteriores, ultrapassassem 10% do valor do montante total do financiamento 

aprovado para a candidatura. 

2.4 A coordenação nacional constatou, no entanto, que a referência para o cálculo dos desvios 

das rubricas orçamentais deveria ser a dotação total disponível no final do 1º relatório4 (e não 

o orçamento inicial da candidatura), uma vez que não podem ser alteradas dotações 

orçamentais já consumidas pelas despesas elegíveis validadas. Esta explicação foi dada à 

Entidade Responsável, que aceitou esse entendimento.  

3. Processos de alteração submetidos 

3.1 Deram entrada no 2º processo de alterações, que decorreu entre 17 e 24 de junho de 2022, 

pedidos de alteração de 161 projetos, a que acresceram 4 novos pedidos apresentados 

posteriormente com razão justificada. O total de processos com pedidos pendentes de 

aprovação é assim de 165. 

3.2 Como acima se referiu, as alterações podem incidir: 

- nas atividades, mas apenas no cronograma (ajustando as fase de realização) ou na descrição 

(sem alterar os objetivos específicos a que a atividade responde, nem os eixos de intervenção 

onde se insere); 

- nas rubricas orçamentais, sem alterar o valor total da dotação orçamental disponível5 de cada 

projeto. 

3.3 A análise das propostas de alteração apresentadas foi feita pelo núcleo executivo do 

Programa Bairros Saudáveis sob minha orientação e visou: 

- nas atividades, verificar, atividade a atividade, as alterações do cronograma submetidas, num 

total de 1329 atividades, e analisar qualitativamente os aditamentos à descrição propostos, 

comparando-os um a um com a descrição original. 

- nas rubricas orçamentais, analisar as justificações apresentadas para os desvios superiores a 

10% da dotação disponível total (ou a soma dos desvios, no caso das rubricas Recursos Humanos 

e Serviços, como se explica na nota2). 

 
3 Com exceção das rubricas de Recursos Humanos e Aquisição de Serviços, em que o desvio a considerar 

é a soma dos desvios das duas rubricas; o racional desta opção tem a ver com o facto de os projetos terem 

muitas vezes confundido o pagamento a recursos humanos contratados com prestações de serviços pagas 

com recibos verdes. Os desvios nestas duas rubricas acabam por se compensar e a sua soma é 

praticamente nula, não carecendo de justificação. A justificação só é necessária quando a soma desses 

desvios ultrapassa 10% do valor do montante total do financiamento aprovado para a candidatura. 

 
4 A dotação orçamental total disponível corresponde à diferença entre o total do orçamento inicial 
aprovado para a candidatura e o total das despesas elegíveis validadas no 1º relatório de prestação de 
contas. 
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4. Análise quantitativa e qualitativa das alterações propostas 

4.1 Alterações propostas 

Dos 165 processos de alteração submetidos, 118 incluíam alterações às atividades e 143 

alterações das rubricas orçamentais6. 

Dos 118 processos de alteração das atividades, 66 envolviam alterações do cronograma e da 

descrição, 25 envolviam só o cronograma e 27 envolviam só a descrição. 

Dos 143 processos de alteração das rubricas orçamentais e de acordo com os critérios aprovados 

pela Entidade Responsável, referidos no ponto 2.3, 61 envolvem pequenos ajustamentos, que 

não carecem de justificação, e 82 apresentaram justificação.  

 

 

4.2 Alterações às atividades 

Dos 118 processos que envolvem alterações às atividades, 66 implicam alterações do 

cronograma e da descrição, 25 envolvem apenas alterações do cronograma e 27 envolvem 

apenas alterações da descrição. 

Em termos de atividades analisadas, os processos referidos envolveram 421 atividades com 

alterações, que podem ser ao cronograma e à descrição (123 atividades), apenas ao cronograma 

(117 atividades) e apenas à descrição (181 atividades). 

No universo das 1329 atividades analisadas, as alterações do cronograma foram apresentadas 

para 240 atividades e as alterações à descrição para 304 atividades. 

 

 
6 O mesmo processo pode ter alterações às atividades e ao orçamento 
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4.2.1 Alterações ao cronograma  

O cronograma das atividades resultante da 1ª adenda às fichas de candidatura previa 3 fases de 

realização: fase 1 até 31 de dezembro de 2021; fase 2 até 30 de abril de 2022; e fase 3 até 31 de 

agosto de 2022. 

As 240 propostas de alteração do cronograma apresentadas refletem as dificuldades no 

arranque de algumas atividades, ou a necessidade de as ajustar melhor à evolução dos projetos 

no terreno, sendo visível o adiamento para as fases 2 e 3 das atividades não cumpridas nas fases 

1 e 2. Os números de atividades com estas alterações são, porém, bastante inferiores ao total 

de atividades dos projetos que submeteram processos de alteração, que é de 1329, como já se 

referiu.  
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Note-se que a mesma atividade pode ser prorrogada para as fases 2 e 3, ou só para cada uma 

delas, pelo que os totais apresentados no gráfico e quadro acima não são cumulativos. 

4.2.2 Alterações à descrição das atividades 

As alterações à descrição das atividades foram submetidas sob a forma de aditamentos, de 

preenchimento livre. Foi necessário analisar os aditamentos um a um, confrontando-os com a 

descrição original da atividade. Trata-se de uma análise qualitativa, para a qual se criou a 

seguinte classificação do tipo de alteração pretendido: 

A – Altera ou diminui tarefas da atividade, mantendo os objetivos específicos 

B – Aumenta destinatários ou âmbito da atividade  

C – Faz ponto de situação da atividade, justifica dificuldades ou atrasos e/ou faz pequenos 

ajustamentos à descrição 

D – Justifica alterações ao cronograma e/ou precisa de mais tempo 

E – Propõe ou justifica alterações a rubricas orçamentais  

F – Não altera descrição  

G – Outras situações – ver caso a caso 

A distribuição dos aditamentos propostos para as 304 atividades envolvidas é a seguinte: A -21 

atividades; B – 54 atividades; C – 101 atividades; D – 100 atividades; E – 8 atividades; F – 17 

atividades e G – 4 atividades. 

 

Verifica-se que as atividades que pretendem aumentar destinatários ou o âmbito dos projetos 

(B – 54) são mais do dobro das que alteram ou diminuem tarefas sem prejudicar objetivos (A – 

21). A maior parte dos aditamentos prende-se com justificações ou pequenos ajustamentos face 

às dificuldades sentidas (C – 101) ou com alterações necessárias ao cronograma (D – 100). As 

restantes situações são residuais, mas devem sublinhar-se os 4 casos que carecem de análise 
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caso a caso, porque indiciam um risco eventual de não realização da atividade em causa, com 

prejuízo para o projeto. 

 

4.3 Alterações às rubricas orçamentais 

Dos 143 processos com alterações às rubricas orçamentais, 61 envolvem pequenos 

ajustamentos que não carecem de justificação e 82 apresentaram a justificação das alterações 

propostas, à luz dos critérios referidos em 2.3, incorporados no formulário de alterações. 

Da análise caso a caso das justificações apresentadas, 72 foram consideradas corretas e 

congruentes com as alterações submetidas a apenas 10 carecem de uma recomendação 

adicional para poderem ser validadas. 

5. Proposta de deliberação a submeter ao Conselho Diretivo da ACSS 

Face ao exposto e ao abrigo da Cláusula 5ª dos protocolos de financiamento aprovados, 

proponho à consideração do Conselho Diretivo da ACSS, IP, que sejam tomadas as seguintes 

decisões: 

a) Aprovar todas as 240 alterações das atividades ao cronograma; 

b) Aprovar todas as alterações à descrição das atividades, com exceção das 4 atividades cujas 

alterações foram classificadas como de tipo G, por indiciarem risco de não realização ou não 

conclusão da atividade; 

c) aprovar os aditamentos propostos para as 4 atividades classificadas como de tipo G, 

submetidos nos processos de alteração dos projetos 462, 472, 565 e 760, respetivamente, e 

assinalados no anexo 1, com a recomendação de que deverão finalizar a atividade no novo 

prazo de conclusão de 10 de outubro de 2022, pois caso não o façam poderão sofrer 

penalizações no financiamento aprovado, que pressupõe a conclusão de todas as atividades 

dos projetos; 
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c) Aprovar os 61 processos de alteração de rubricas orçamentais que não requerem 

justificação, ao abrigo dos critérios aprovados na 29ª reunião da Entidade Responsável, 11 de 

janeiro de 2022 e referidos no ponto 2.2 desta informação; 

d) Aprovar os 72 processos de alteração de rubricas orçamentais cuja justificação se considera 

correta e congruente com o proposto (anexo 2); 

e) Aprovar os restantes 10 processos de alteração de rubricas orçamentais cuja justificação 

requer uma recomendação para corrigir lapsos ou completar a justificação proposta, 

conforme anexo 3 desta informação (anexo 3); 

f) mandatar a coordenação nacional para notificar todos os projetos com processos de 

alteração pendentes e promover o envio da correspondente 2ª adenda às fichas de 

candidatura, de acordo com a presente deliberação do Conselho Diretivo da ACSS, IP. 

 

Anexo 1 – Recomendação proposta para os aditamentos classificados como de tipo G 

Anexo 2 – Proposta de validação das 72 alterações orçamentais cuja justificação é considerada 

correta e congruente  

Anexo 3 – Proposta de recomendação das 10 alterações orçamentais cuja justificação carece de 

correção de lapsos ou completamento 

 

Lisboa, 27 de julho de 2022 

 

A Coordenadora Nacional 

 

 

 

Helena Roseta 

  

 

 

 

  

 

 


