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Programa Bairros Saudáveis - Cronograma detalhado (até abril 2021)

15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Etapa 1 - Preparação concluída
Etapa 2 - Divulgação e capacitação concluída
Etapa 3 - Apresentação de candidaturas concluída

Divulgação de total de candidaturas entradas ECN concluída

Mapeamento de territórios com candidaturas entradas ECN

Etapa 4 - Apreciação e avaliação de candidaturas até final de  março de 2021
13 Verificação de conformidade

Verificação de conformidade  - task force ECN concluída

Parecer sobre candidaturas admissíveis e proposta de notificação de lacunas ECN
Aprovados 2 pareceres dos dois primeiros lotes, num total de 210 
candidaturas

Deliberação de notificação de lacunas Júri
Suprimento de documentos em falta ECN
Deliberação de exclusão de candidaturas não conformes Júri Δ A decisão será tomada com a aprovação da lista preliminar

14 Avaliação e pontuação pelo júri
Análise das candidaturas entradas e admitidas Júri
Aprovação de lista preliminar de classificação Júri Δ Prazo limite 2 de março

Audiência prévia sobre lista preliminar Candidatos Lista é enviada aos concorrentes para efeitos de CPA

Apreciação de reclamações pelo júri Júri
Lista final de classificação Júri Δ Ordenada por pontuação e com indicação de excluídas

15 Aprovação da lista final
Aprovação da lista final de classificação ER Δ
Homologação da lista final de classificação SG MA Pelos membros do governo das áreas representadas na ER

Etapa 5 - Divulgação de resultados e assinatura de protocolos de parceria até final de abril de 2021
16 Divulgação de resultados

Divulgação da lista final de classificação no site ECN
Criação de área "Projetos" no site para divulgação de dados ECN Contratação externa 

Aquisição de software Assinatura da ferramenta "flourish"

Preparação e divulgação de cartografia das candidaturas entradas ECN Contratação de apoio para tratamento de dados

Divulgação de cartografia com lista final de classificação associada ECN Contratação de apoio para tratamento de dados

Criação de subdomínio projetos.bairrossaudaveis.gov.pt SGMS Já solicitado

17 Protocolos de financiamento
Declaração de fundos disponíveis de acordo com OE2021 SGMS
Identificação das candidaturas classificadas a financiar ECN+SGMS
Preparação das minutas e documentos associados (incluindo Anexo IV do formulário de 
candidatura) ECN+SGMS
Evento(s) de assinatura de protocolos ER Δ Definir modelo em função da situação pandémica

Etapa 6 - Execução e acompanhamento dos projetos até abril de 2022
18 Financiamento e prestação de contas

Transferência da 1ª tranche (15% do total solicitado) SGMS Após assinatura dos protocolos de financiamento

Plataforma projetos.bairrossaudaveis.gov.pt ECN Contratualização externa para criação e manutenção

Modelos dos relatórios de prestação de contas ECN+ECR
Análise e parecer sobre os relatórios de prestação de contas e parecer ECN
Transferência das restantes tranches SGMS 1ª fase termina em julho de 2021

Legenda:  Δ - Decisão da ER; √ - Feito

ObservaçõesEtapas e tarefas
Respon-
sável

jan fev mar abr
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19 Acompanhamento da execução dos projectos Depende dos relatórios de prestação de contas

Acompanhamento da execução física com formação e visitas ECN Contratação de 1 pessoa

Criação de novo interface para divulgação das "histórias" ECN Complementar do site institucional

Acompanhamento da execução administrativa e financeira ECN+ECR Com apoio das ECR

20 Conselho do Programa Bairros Saudáveis
Proposta de Regimento ECN
Audição das parcerias dos projectos ECN
Constituição do Conselho e aprovação da proposta de Regimento ER Δ
Realização do Forum dos Bairros Saudáveis ECN+ER A realizar em maio de 2021, dependendo da situação pandémica

Realização de reuniões dos órgãos do Conselho ECN+ER A definir de acordo com Regimento
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