
29ª reunião das Entidade Responsável
11 janeiro de 2022

Ponto de situação, próximas tarefas e prioridades



3. Apresentação de candidaturas

4. Avaliação de candidaturas

5. Divulgação de resultados e 
assinatura de protocolos

6. Execução dos projectos 

7. Prestação de contas e 
avaliação

1. Preparação

2. Divulgação e capacitação

julho - agostoPrograma Bairros Saudáveis – etapas e cronograma geral

julho e agosto 2020

22 set a 19 nov 2020

29 out a 2 dez 2020

Lista preliminar – 3 dez 2020 a 31 mar 2021
Lista final – 1 abr a 14 mai 2021

14 mai a 10 nov 2021

ago 2022 a dez 2022

out 2021 a ago 2022





ECNECR 
Norte

ECR 
Centro

ECR LVT

ECR 
Alentejo

ECR 
Algarve

julho - agostoCoordenação e implementação do Programa no terreno

Grupos de 
Trabalho

Núcleo 
executivo

A equipa de 
coordenação nacional 
articula-se com as 
equipas regionais 
através de elos de 
ligação e reuniões 
conjuntas regulares.  

A Coordenadora 
Nacional assegura a 
articulação com os 
Grupos de Trabalho e 
com o Núcleo executivo 
e apresenta à Entidade 
Responsável os pedidos 
de contratação 
necessários.

Secretariado

Informática

Gestão de projetos

Apoio jurídico

Comunicação



julho - agosto

Protocolo de 
financiamento

Submissão do 
1º relatório de 

progresso

7 fevereiro 2022

1ª tranche
50%

out/nov 2021

2ª tranche
20%

março 2022

3ª tranche
20%

junho 2022

4ª tranche
10%

setembro 2022

Ficha da 
candidatura

Alterações -
Adenda à 
Ficha da 

candidatura

Submissão do 
2 º relatório 
de progresso

maio 2022

Submissão do
relatório 

preliminar de 
execução 

física
agosto 2022

Submissão do
relatório final 

– fecho de 
contas

outubro 2022

O financiamento dos projetos é de 100% dos orçamentos aprovados. 
O pagamento é faseado e pago por antecipação, à exceção da última 
tranche.

Transferências e prestação de contas



julho - agosto

Protocolo de 
financiamento

1ª tranche
50%

out/nov 2021

Adenda à 
Ficha da 

candidatura

O processo de alterações antecede o processo de prestação de contas. 
Serão abertos novos processos de alterações: para projetos de mais de 5.000€, 
após validação do 1º e 2º relatórios de prestação de contas e do relatório 
preliminar; para projetos até 5.000€, após validação do relatório preliminar de 
execução  final 

1º processo de alterações e 1º processo de prestação de contas

Ficha da 
candidatura

1º processo de 
alterações aos 

projetos

1º  processo de 
prestação de 

contas

Validação do 
1º relatório de 
prestação de 

contas

1º relatório 
de progresso

Validação do 
1º processo de 

alterações

2ª tranche
20%

março 2022

Despachos 
SGMS e ACSS 



julho - agostoCalendário dos processos de alterações para projetos > 5000€

Protocolo de financiamento – outubro/novembro 2021
Pagamento 1ª tranche (75%) – outubro/novembro 2021
• 1º processo de alterações aos projetos – outubro/dezembro 2021 (data das atividades; rubricas orçamentais)

1º relatório de prestação de contas – até 7 fevereiro 2022 – deve relatar a fase I (até dezembro de 2021)
Validação – fevereiro/março 2022; pagamento 2ª tranche (20%) – março 2022
• 2º processo de alterações aos projetos – após validação do 1º relatório (descrição e data das atividades; rubricas 

orçamentais)

2º relatório de prestação de contas – até 15 maio 2022 - deve relatar a fase II (até abril de 2022)
Validação – maio/junho 2022; pagamento 3ª tranche (20%) – junho 2022
• 3º processo de alterações aos projetos – após validação do 2º relatório (descrição das atividades; rubricas 

orçamentais)

Relatório preliminar de execução final – até 31 agosto 2022 – deve relatar fase III (até agosto de 2022)
Validação – setembro 2022; pagamento 4ª tranche (20%) – setembro 2022
• 4º processo de alterações aos projetos – após validação do Relatório preliminar de execução final (descrição das 

atividades; rubricas orçamentais)

Relatório de fecho de contas – até 31 outubro 2022 – Este relatório conclui o projeto
Validação – novembro 2022.



julho - agosto
Calendário dos processos de alterações para projetos até 5.000€

Protocolo de financiamento – outubro/novembro 2021
Pagamento 1ª tranche (75%) – outubro/novembro 2021
• 1º pedido de alterações aos projetos – outubro/dezembro 2021 (data das atividades; rubricas orçamentais)

• 2º pedido de alterações aos projetos – antes do Relatório preliminar de execução final (descrição das atividades; rubricas 
orçamentais)

Relatório preliminar de execução final – até 31 agosto 2022 – deve relatar todas as atividades 
Validação – setembro 2022; pagamento 2ª tranche (25%) – setembro 2022
• 3º pedido de alterações aos projetos – após validação do Relatório preliminar de execução final (descrição das atividades; 

rubricas orçamentais)

Relatório de fecho de contas – até 31 outubro 2022 – Este relatório conclui o projeto
Validação do fecho de contas – novembro 2022.



Pedidos de alteração 
submetidos

167

Despacho 
SGMS 

16.12.2021

Validados (SGMS) 
116

Invalidados com 
reabertura do 

processo
3

Solicitados 
esclarecimentos

48

Sem resposta; 
invalidar (ACSS)

2

Para validar 
(ACSS)

3

Novos pedidos 
submetidos

3

Validar?

Validar?

Resposta
?

Respostas para 
analisar

46

Validar?
Respostas insatisfatórias ou 

desistências; invalidar (ACSS)
8

Para validar
(ACSS)

38

não

sim

sim

não

simnão

sim

Pedidos submetidos –
167

Despacho SGMS 
Validados – 116

Despacho ACSS 
Para validar – 41 
(38+3)
Para invalidar – 10 
(8+2)

julho - agosto
Processo de apreciação do 1º pedido de alterações aos projetos



julho - agosto1º relatório de prestação de contas – fluxograma e pressupostos

Seleção do 
projeto

Índice do 
Relatório de 

progresso

Q2. ReceitasQ1. Atividades
Q3. Outras 
fontes de 

financiamento
Q4. Despesas

Q5. Submissão 
do relatório

Pressupostos
1. A prestação de contas inclui relatório de atividades e relatório de contas, com receitas e despesas
2. As despesas do projeto não são imputadas às atividades
3. O regulamento permite complementar receitas com outras fontes de financiamento, desde que 
sejam declaradas e não haja duplo financiamento
4. O saldo entre receitas financiadas pelo Programa Bairros Saudáveis e despesas elegíveis só deve ser 
nulo no relatório do fecho de contas

Validação

1º relatório de 
prestação de contas



julho - agostoTarefas imediatas dos projetos e do apoio aos projetos

Tarefas imediatas de apoio aos projetos
• Disponibilização do formulário de prestação de contas - ECN
• Sessões de capacitação – datas e formato - ECN
• Verificação de gestores de projeto em falta – ECN e ECR
• Verificação de notícias em falta – Jornal dos Bairros Saudáveis e ECR
• Apoio aos projetos na indicação do CAE e do beneficiário efetivo – ECN e ECR
• Contactos de proximidade – ECR
• Help-desk - ECN

Nomeação do 
gestor de 
projeto

Dados pessoais e 
documentos 
obrigatórios

Atualização de 
contactos

Atualização de 
certidões de 

inexistência de 
dívida à AT e à 

Seg. Social

CAE da(s) 
entidade(s) 

promotora(s)

1 2

Beneficiário    efetivo 
da(s) entidade(s) 

promotora(s)

3



julho - agostoProcesso de validação do 1º relatório de prestação de contas

Criação de 
task force
ECN+ECR 

Abrir e conferir todos os 
documentos carregados 

no formulário

Identificar 
desconformidades

Informação de avaliação 
de acordo com critérios 

aprovados - ECR

Definir critérios de avaliação 
ECN+GTGP

Validar critérios de avaliação 
junto da ACSS e ER 

ECN

Aprovar ?

Pagamento total 
da 2ª tranche

Sim 
condicionado

Não

Sim

Pagamento total 
ou parcial da 

2ª tranche

Medidas 
corretivas

Suspensão ou adiamento da 
2ª tranche

Tarefas da task force

Notificar e 
corrigir -

ECN

Não

Sim

Depende de 
decisão da ER



julho - agostoDecisões a tomar pela Entidade Responsável na 29ª reunião 

• Aprovar alteração de datas do Anexo 1 aos Protocolos de financiamento alínea a) do Doc 3 da 29ª reunião da 
ER:

- Plano de transferências de verbas para projetos de mais de 5.000€ - 1º relatório de prestação de 
contas – 7 fev 2022; validação 1º relatório prestação de contas – fev/mar 2022
- Plano de transferências de verbas para projetos até 5.000€ - Relatório preliminar de execução final –
31 ago 2022 

• Autorizar a equipa de coordenação nacional a estabelecer o calendário de novas alterações aos projetos –
alíneas b) e h) do Doc 3 da 29ª reunião da ER, 11.01.2022 

• Fixar o que pode ser alterado no 2º processo de alteração aos projetos – alínea c) do Doc 3 da 29ª reunião da 
ER, 11.01.2022

• Fixar o que não pode ser alterado nos processos de alteração aos projetos - alínea d) do Doc 3 da 29ª reunião 
da ER, 11.01.2022

• Definir critérios de apreciação dos pedidos de alteração aos projetos – alíneas e), f) e g) do Doc 3 da 29ª 
reunião da ER, 11.01.2022



julho - agostoDiligências a desenvolver e decisões a tomar pela ER em janeiro

• Reforço da Equipa de Coordenação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, pedido na 28ª reunião  

• Indicação de recursos humanos para a task force de verificação e apreciação do 1º Relatório de 
Prestação

- prazo previsto do trabalho – de 8 de fevereiro até princípios de março de 2022
- perfil necessário – experiência de verificação de comprovativos de despesa e documentação 
complementar
- recursos necessários – até 6 pessoas, com disponibilidade de pelo menos 3 horas/dia

• Fixação de critérios de apreciação do 1º Relatório de Prestação de contas dos projetos de mais de 
5.000 € - a propor pela CN

• Forma de pagamento das despesas de funcionamento do Programa em 2022 - proposta a apresentar 
pela SGMS

• Aprovação dos pedidos de autorizações de despesa de funcionamento para 2022 – a propor pela CN


