
3º processo de alterações aos projetos – 3ª adenda

Sessões de esclarecimento
6 de fevereiro de 2023 – 14h30 e 7 de fevereiro de 2023 – 10h00



Processos de alterações aos projetos

No Programa Bairros Saudáveis, antes de cada relatório de prestação de contas, é aberto um processo de alterações
para ajustar a execução à previsão. Nos processos de alterações, não é possível eliminar atividades nem aumentar o 
valor total do orçamento aprovado para o projeto. Os processos de alterações dão origem a uma adenda à ficha de 
candidatura, sujeita a validação. 
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Consultar a ficha da candidatura, as adendas e os relatórios

Antes de preencher o formulário da 3ª adenda, é útil ter presentes os documentos essenciais do projeto até à data. 
Estão disponíveis na plataforma candidaturas.bairrossaudaveis.gov.pt 

https://candidaturas.bairrossaudaveis.gov.pt/


A dotação disponível total corresponde ao valor remanescente do orçamento aprovado, após 
dedução das despesas elegíveis validadas nos relatórios de prestação de contas. A distribuição desta 
dotação pelas diferentes rubricas é a que resulta da última adenda aprovada e é o que pode ser 
alterado na 3ª adenda.

O que pode ser alterado na 3ª adenda

O que se pode alterar na 3ª adenda?
• Nos processos de alterações anteriores, foi possível recalendarizar atividades. Como o prazo de 

conclusão das atividades já terminou, no 3º processo de alterações todas as atividades não 
concluídas foram automaticamente recalendarizadas para a 3ª e última fase do cronograma. Não é 
possível introduzir nenhuma alteração às atividades nesta adenda.

• Quanto ao orçamento, é possível redistribuir os valores disponíveis nas várias rubricas orçamentais
sem alterar o valor total da dotação orçamental disponível.
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Preencher e submeter a 3ª adenda – 1º passo – entrar no processo

O 1º passo para preencher e submeter a 3ª adenda é entrar na plataforma e selecionar, no menu 
‘Alteração aos projetos’ – ‘Ver/editar projeto’, a 3ª adenda à ficha de candidatura.



Preencher e submeter a 3ª adenda – 2º passo – ver o índice

Ao entrar no processo da 3ª adenda, aparece 
o quadro Índice das alterações.

No Q1. Atividades, não é possível editar nada 
e estão visíveis as atividades concluídas e as 
que foram recalendarizadas para reportar no 
relatório final de atividades.

O Q2. Orçamento e controle orçamental está 
a letras verdes e pode ser editado. 
Selecionem este quadro para passar ao passo 
seguinte.

O Q3. Submeter alterações está a letras 
verdes e pode ser editado, mas só o devem 
fazer depois de preencher o Q2.



Preencher e submeter a 3ª adenda – 3º passo – introduzir alterações nas 
rubricas

Podem alterar a dotação disponível em cada rubrica 

orçamental, tendo em conta os ajustamentos 

necessários, mas a soma de todas as rubricas tem de 

se manter constante e igual à dotação total 

disponível. Na prática, o que acrescentarem numa 

rubrica tem de ser compensado com o que retirarem 

de outra ou outras, caso contrário o formulário 

assinala erro e não permite gravar a alteração.

Podem ir alterando e gravando até decidirem 

submeter. Depois de submeter já não podem fazer 

alterações.

Consultem a descrição exemplificativa das rubricas 

orçamentais, para que as despesas elegíveis sejam 

classificadas na rubrica certa. Tenham presente que 

no relatório do fecho de contas só poderão ser 

apresentadas despesas que tenham cabimento na 

dotação disponível da respetiva rubrica.

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/apoio-aos-projetos/000446,000101/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/apoio-aos-projetos/000446,000101/index.htm


Preencher e submeter a 3ª adenda – 4º passo – verificar cronograma

No quadro Q3. Submeter alterações são mostradas 
duas tabelas. 

A tabela Q1. Atividades apresenta o novo 
cronograma já recalendarizado de todas as 
atividades do projeto (a ordenação do cronograma 
não é a mesma da candidatura, é por fases de 
realização). 

Esta tabela é a que irá aparecer na 3ª adenda. 

Pode acontecer que apareçam neste cronograma 
atividades que já estão concluídas, mas que tinham 
previsto a fase 3. Não é relevante e o estado da 
atividade vai manter-se como concluída.



Preencher e submeter a 3ª adenda – 4º passo – verificar alterações das 
dotações

As alterações propostas ao ‘Q2. Orçamento e controle orçamental’ são apresentadas numa tabela, que compara, para 

cada rubrica, a dotação disponível validada anteriormente, a proposta de alteração da 3ª adenda e a diferença entre 

estes valores. 

Devem verificar os valores propostos e justificar os 

valores propostos, se o formulário o pedir.

A justificação é pedida quando: 

• A soma das diferenças nas rubricas ‘Recursos 

humanos’ e ‘Aquisição de serviços’ for superior a 

10% da dotação total disponível;

• As diferenças apuradas em cada uma das 

restantes rubricas sejam superiores a 10% da 

dotação total disponível.

O formulário calcula automaticamente estas 

diferenças e alerta se for necessário justificá-las.

A justificação deve indicar as razões dos reforços propostos e a forma como foram compensados com diminuição de 
dotações numa ou mais das restantes rubricas.



Preencher e submeter a 3ª adenda – 5º passo – submeter

Para conferir as alterações pretendidas, procurem 
assegurar-se que:
• as despesas a submeter no fecho de contas ficam com 

dotação disponível na rubrica certa. 
• as despesas a submeter cumprem os limites das datas 

de faturação e pagamento para serem elegíveis.

Procurem tirar as dúvidas através das respostas às 
perguntas frequentes 3.1 Quais são as despesas elegíveis 
para o apoio do Programa? e 3.2 Desde quando e até 
quando é que as despesas são consideradas elegíveis?

Vejam também o Guia de apoio à gestão orçamental e a
lista das dúvidas mais frequentes nas Despesas elegíveis e 
rubrica adequada.

Para submeter a 3ª adenda, cliquem no 
botão submeter alterações. Receberão um 
mail a confirmar a submissão, com um link 
para a versão pdf da 3ª adenda sujeita a 
validação. Após validação, receberão um 
mail com o link para a 3ª adenda aprovada. 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000533,000145/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000533,000145/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000746,000145/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000746,000145/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/alteracoes/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/alteracoes/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/alteracoes/index.htm
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