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julho - agostoPrograma Bairros Saudáveis – marcos



julho - agostoHistórico das adendas e dos relatórios de progresso 

2ª Adenda

Ficha da 
candidatura

dez 2020

Adenda à 
Ficha da 

candidatura
nov 2021

1º relatório 
de prestação 

de contas
fev 2022

2ª Adenda à 
Ficha da 

candidatura
jun 2022

Bairros Saudáveis - Processos de alteração e de prestação de contas dos projetos

v

2º relatório 
de prestação 

de contas
set 2022



julho - agostoPrograma Bairros Saudáveis – 2º relatório - execução física 

1º relatório (233 projetos) 1866 1095 238 809 48

2º relatório (234 projetos) 1878 1523 32 1172 319

total de 

atividades dos 

projetos

Execução física do Programa

Relatório (nº total projetos)

total 

atividades da 

fase

Estado das atividades

concluídas
não 

iniciadas
em curso

238

32

809

1172

48

319

1º relatório (233 projetos) 2º relatório (234 projetos)

Evolução da execução física das atividades 

não iniciadas em curso concluídas

Fases 1 e 2 (até 30 abr 2022)
• 367 atividades concluídas

Para a fase 3 (até 10 out 2022)
• 1511 atividades por 

concluir



julho - agostoPrograma Bairros Saudáveis – 2º relatório - execução financeira 

Taxa de execução financeira - jul 2022

Taxa (%) nº projetos

Nula 6

> 0,0 e até 25,0 17

>25,0 e até 50,0 37

>50,0 e até 75,0 74

>75,0 e até 100,0 61

>100,0 39

total 234

6

17

37

74

61

39

Nula > 0,0 e até 25,0 >25,0 e até 50,0 >50,0 e até 75,0 >75,0 e até 100,0 >100,0

Projetos e taxa de execução financeira preliminar

Taxa execução superior a  50% - 174 projetos, 74% do total de mais de 5.000 
euros 

6 819 019,10

4 570 686,52

Diferença 1-2 2 248 332,58

1. Verbas transferidas (1ª e 2ª tranche)

2. Despesas submetidas acumuladas

Execução financeira global (234 projetos)

Execução financeira global – 67% 



julho - agostoPrograma Bairros Saudáveis – penalizações preventivas

As penalizações preventivas a aplicar no final do 2º relatório de prestação de contas foram aprovadas na 36ª e 37 
ª reuniões da Entidade Responsável, de 22 de julho e 7 de setembro, respetivamente, e confirmadas na 38ª reunião, 
de 28 de setembro, à luz das taxas de execução financeira verificadas nos 234 relatórios submetidos.

São as seguintes:
a) suspensão total da 3ª tranche, se a taxa de execução financeira for inferior a 25%;

b) suspensão parcial de metade da 3ª tranche, se a taxa de execução financeira for superior ou igual a 25%, mas 
inferior a 50%;

c) alteração oficiosa do cronograma na 3ª adenda, se houver atividades que devessem estar concluídas nas fases 1 
ou 2 e tenham sido apresentadas como “não iniciadas” ou “em curso”, sem cronograma disponível para a fase 3.

A suspensão total ou parcial da 3ª tranche pode ser levantada se os projetos justificarem devidamente, mediante 
requerimento, a necessidade de pagar novas despesas elegíveis para finalização do projeto.

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000741,000009/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000763,000009/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000783,000009/index.htm


julho - agostoPrograma Bairros Saudáveis – projetos a acompanhar

Propõe-se que as equipas regionais façam um acompanhamento de proximidade dos projetos em 
situação de risco de baixa execução física e/ou financeira.

Estão em risco maior de não acabar todas as atividades os projetos com atividades não iniciadas 
até ao fim da fase 2 e que não têm sequer cronograma previsto para a fase 3. 

Estão sujeitos a penalização preventiva por baixa taxa de execução financeira os projetos com taxa 
de execução financeira inferior a 50%. Estão nesta situação 6 projetos com taxa de execução nula, 
17 projetos com taxa de execução financeira não nula mas inferior a 25% (suspensão total da 3ª 
tranche) e 37 com taxa de execução financeira igual ou superior a 25% e inferior a 50% (suspensão 
de 50% da 3ª tranche).

As penalizações financeiras são notificadas e podem ser levantadas mediante requerimento do 
modelo indicado na notificação.



julho - agosto2º relatório – trabalho de avaliação a desenvolver

Número de atividades a avaliar – 1 523
Não iniciadas - 32
Em curso – 1 172
Concluídas – 319

Pelo Núcleo Executivo 
• convocar GT Avaliação, preparar metodologia, 

definir lista de erros e distribuir tarefas
• Avaliar atividades e despesas da rubrica Outras

Número de despesas a avaliar – 11 534
Recursos humanos – 2 222
Aquisição de serviços – 2 444
Aquisição de materiais – 3 166
Aquisição de equipamentos – 1 037
Despesas de comunicação - 653
Encargos com instalações - 591
Encargos com equipamentos - 72
Outras – 1 349

Pelo GT Avaliação
• Definir metodologia
• Distribuir despesas para avaliar e 

definir calendário de trabalho



julho - agostoExemplo de cronograma e controle orçamental e financeiro

2ª adenda - cronograma
2º relatório – resumo orçamental e financeiro



julho - agostoProcesso de validação do 2º relatório de prestação de contas

Abrir e conferir 
documentos 
carregados

Identificar  erros

Critérios 
de validação 

(Entidade 
Responsável)

Notificar 
erros para 
correções 

- CN

Correções dos 
relatórios

Submissão dos 
relatórios

Preenchimento 
dos relatórios

Validar ou 
invalidar

Notificar

Resultado 
final

Promotoras 
dos
Projetos

Coordenação 
Nacional 
(CN)

Lista de erros  
CN

Grupo de Trabalho 
de Avaliação (GTA)

Verificação 
documental -
GTA

Avaliação 
final - CN

Coordenação 
Nacional 
(CN)



julho - agostoDecisão final da avaliação do 2º relatório

Correções 
feitas?

Relatório aprovado

Não

Sim
Relatório

submetido
? 

Sim

Artigo 41º

Não

Despesas com erros
oficiosamente retiradas

Relatório aprovado com 
recomendações e/ou penalizações

Regulamento - Artigo 41º - Incumprimento

• Aplicação irregular dos apoios concedidos - restituição total ou parcial das verbas recebidas

• Documentos falsos, ou a falsas declarações - imediata suspensão, independentemente de outras responsabilidades

• Incumprimento das obrigações contratuais - suspensão do pagamento e eventual restituição total ou parcial das

verbas recebidas.

Análise das 
Respostas 

Notificação de 
Audiência prévia

Deliberação 
da ER

Proposta de 
decisão final

Proposta de 3ª tranche, com ou sem 
penalizações



julho - agosto Documentos do avaliador

Tabela de avaliação

Guia do avaliador com lista de erros

Tabela Excel com todos os dados de cada 
despesa, incluindo os ficheiros zip anexos. A 
tabela inclui uma coluna para comentários 
do avaliador e colunas para assinalar os 
erros. Cada despesa pode ter mais de um 
erro.

O Guia do avaliador inclui informação de 
enquadramento e a lista de erros a 
identificar nas despesas. A lista de erros 
indica também a forma de correção a 
notificar aos projetos.



julho - agostoDistribuição do trabalho – formação de 4 subgrupos

Tendo em conta a quantidade de despesas em cada rubrica, propomos que os avaliadores se distribuam em quatro 
subgrupos, que se especializarão na avaliação, tão uniforme quanto possível, das despesas das rubricas que lhes 
forem afetas, conforme quadro seguinte:

Sub-grupos do GTA 

  Rubrica nº de despesas 

1º subgrupo Recursos Humanos 2 222 

2º subgrupo  
Aquisição de serviços e 
aquisição de equipamentos 

3 481 

3º subgrupo  Aquisição de materiais 3 166 

4º subgrupo 

Despesas de comunicação, 
Encargos com instalações e 
Encargos com 
equipamentos 

1 316 

Total de despesas 10 185 

 


