
Novo plano de transferências de verbas a incluir nos protocolos de financiamento 

(draft) 

 

1. Nos termos do artigo 30.º do Regulamento do Programa Bairros Saudáveis, o financiamento 

dos projetos é feito de forma faseada, de acordo com o novo cronograma indicativo, aprovado 

pela Entidade Responsável na sua … ª reunião, realizada em … de agosto de 2021, na sequência 

da Resolução do Conselho de Ministros n.º 106/2021, de 9 de agosto.  

2. O plano previsto de transferências de verbas para a candidatura nº … é o seguinte: 

(Para as candidaturas cujo financiamento é superior a 5 000 euros)  

• Adiantamento da primeira tranche de 50% (… euros) – 20 a 24 setembro 2021 

• 1º relatório de prestação de contas a apresentar pelos projetos – 15 janeiro 2022  

• Validação da 1ª prestação de contas – janeiro/fevereiro 2022  

• Adiantamento da segunda tranche de 20% (… euros) – 20 a 24 março 2022 

• 2º relatório de prestação de contas – 15 maio 2022 

• Validação da 2ª prestação de contas – mai/jun 2022 

• Adiantamento da terceira tranche de 20% (… euros) – 20 a 24 junho 2022 

• Relatório preliminar de execução final – 31 agosto 2022 

• Validação do relatório preliminar - set 2022 

• Pagamento da última tranche de 10% (… euros) – 20 a 24 set 2022 

• Relatório de fecho de contas – até 31 outubro 2022 

(Para as candidaturas cujo orçamento seja inferior ou igual a 5 000 euros)  

• Adiantamento da primeira tranche de 75% (… euros) – 20 a 24 setembro 2021 

• Relatório preliminar de execução final – 31 julho 2022 

• Pagamento da última tranche de 25% (… euros) – 20 a 24 set 2022  

• Relatório de fecho de contas – até 31 outubro 2022 

(Para as candidaturas cujo orçamento seja inferior ou igual a 5 000 euros e que não incluem as 

fases II ou III, ou seja, que se concluem em 2021) 

• Adiantamento da primeira tranche de 75% (… euros) – 20 a 24 setembro 2021 

• Relatório preliminar de execução final – 31 dezembro 2021  

• Pagamento da última tranche de 25% (… euros) – 20 a 24 fevereiro 2022 

• Relatório de fecho de contas – até 31 março 2022 

 

3. Este plano de transferências é incluído nos protocolos de financiamento como Anexo 1, 

podendo ser ajustado ao longo do tempo da sua execução, de acordo com o previsto no artigo 

31.º do Regulamento, incluindo a eventual aplicação de medidas corretivas. 


