
Etapas 5 e 6 do Programa Bairros Saudáveis

Etapa 5 - Divulgação de resultados e assinatura de protocolos
Etapa 6 – Execução dos projetos

10ª reunião das equipas de coordenação regional e nacional

24 de setembro de 2021



julho - agostoCiclo do Programa – etapas 1 a 4 cumpridas, etapa 5 em curso

3. Apresentação de candidaturas

4. Apreciação e avaliação de candidaturas

5. Divulgação de resultados e assinatura de 
protocolos

6. Execução dos projectos

7. Prestação de contas e avaliação 
participativa

1. Preparação

2. Divulgação e capacitação

julho e agosto de 2020

setembro de 2020

29 de outubro a 2 de dezembro de 2020

3 de dezembro de 2021 a 31 de 
março de 2021

14 de maio a set/out 2021

até 12 meses 

até final 2022



julho - agostoEtapa 5 – Divulgação de resultados e assinatura de protocolos

2.1 Aprovação da 
lista final de 
classificação

2.2. Homologação da 
lista final de 
classificação

3.1 Comunicado de 
imprensa

3.2 Anúncio público 
– sessão oficial

Lançamento do 
Jornal dos Bairros 

Saudáveis

1.4 Preparação 
dos protocolos de 

financiamento

1.3 Assinatura de 
contrato BS-PRR

5.1 Sessões de 
capacitação

1.1 Assinatura de 
Protocolo BS-FA

1.2 Antecipação 
de verbas do PRR

2.3 Assinatura dos
protocolos de 
financiamento 5.1.1 Comunicação

5.1.2 Gestão de 
projetos

2.4 Pagamento da 1ª 
tranche

1. Financiamento
2. Passos 

regulamentares
3. Divulgação pública 4. Comunicação

5. Apoio aos projetos



Financiamento do Programa Bairros Saudáveis

Total do Programa – 10 milhões de euros

Fontes de financiamento do Programa Bairros Saudáveis
• Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) - 7 milhões de 

euros 
• Fundo Ambiental, do Ministério do Ambiente e Acção

Climática - 2,1 milhões de euros
• Ministério da Saúde - 0,9 milhões de euros 

Alerta
Os protocolos de financiamento com as entidades promotoras 
dos projetos aprovados só são assinados após contratualização 
entre a Secretária-Geral do Ministério da Saúde, em 
representação do Programa Bairros Saudáveis, e as entidades 
que gerem o PRR e o Fundo Ambiental.

Fontes de financiamento

PRR

Fundo Ambiental

Ministério da Saúde



Contratualização do financiamento

PRR 
177 projetos 

Fundo Ambiental 
- 49 projetos

Min. Saúde 
20 projetos

SGMS

Contrato EMRP/SGMS
16 set 2021 

Protocolo cooperação 
FA/SGMS
26 mai 2021 Candidatura nº …

Protocolo 
nº…

Autorização DGO

Fontes de financiamento Contratualização

Alerta: O PRR não financia IVA, pelo que o governo terá de assegurar 
o financiamento do IVA dos projetos financiados pelo PRR, apurado 
em sede de prestação de contas a partir de janeiro de 2022, para ser 
devolvido ao PRR. 

Beneficiários finais



Protocolos de financiamento

O financiamento de cada candidatura aprovada é contratualizado através de um protocolo a 
estabelecer entre a Entidade Responsável e a(s) entidade(s) promotora(s) da candidatura, que 
estabelece:
- o montante máximo do financiamento (que é igual ao orçamento apresentado pela candidatura)
- o faseamento dos pagamentos

Este protocolo é assinado entre a Secretária-Geral do Ministério da Saúde (SGMS), que representa a 
Entidade Responsável, como Primeiro Outorgante, e os representantes legais das entidades 
promotoras, como Segundos Outorgantes.

A assinatura do protocolo de financiamento exige a apresentação prévia pela(s) entidade(s) 
promotora(s) dos seguintes documentos, devidamente atualizados: 
• ficha de entidade fornecedora da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde (Anexo IV do 

Regulamento)
• comprovativos do IBAN e de situação regularizada perante a autoridade tributária e a segurança 

social



Estrutura dos Protocolos de financiamento

Cláusula 1ª - Objeto do Protocolo

Cláusula 2ª - Financiamento

Cláusula 3ª - Obrigações do(s) Segundo(s) 
Outorgante(s)

Cláusula 4ª - Fiscalização, Vistoria ou Auditoria Cláusula 8ª - Disposições Finais

Cláusula 7ª - Vigência do Protocolo

Cláusula 6ª - Incumprimento

Cláusula 5ª - Alterações ao projeto/atividade

Anexo 1 – Plano de transferências de verbas

Anexo 2 – Cabimento e compromisso

Anexo 3 – Ficha da candidatura



Plano de transferências de verbas

O plano de transferência de verbas foi aprovado na 25ª reunião da Entidade Responsável em 10 de 
setembro de 2021. Define o faseamento e as datas das transferências, bem como as datas dos 
relatórios de prestação de contas. É anexo a todos os protocolos de financiamento.

A 1ª transferência é paga por antecipação às entidades promotoras de cada projeto e será realizada 
em outubro de 2021 para todos os projetos que tenham a documentação completa e atualizada. 

As transferências seguintes são pagas após validação prévia dos relatórios de prestação de contas.

A reposição ao PRR do valor do IVA elegível será faseada, em função dos valores apurados em sede 
de prestação de contas dos projetos financiados pelo PRR.

Projetos até 5.000 euros: 1ª prestação de 75% em 2021, prestação final de 25% em 2022

Projetos entre 5.000 e 50.000 euros: 1ª prestação de 50% em 2021; 2ª e 3ª prestações de 20% e prestação 
final de 10% em 2022

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000429,000009/index.htm


Etapa 6 – Realização dos projetos (arranque)

Assinatura do protocolo pela SGMS

Pedido de 
alterações ao 

projeto 
(calendário e 
orçamento)

Sessões de 
esclarecimento 

por área 
regional

Dossier de 
gestão

Edição da 1ª 
noticia de todos 

os projetos

Formulário de 
alterações na 

plataforma

Help-desk

Entidades 
promotoras ECN +ECR

Jornal dos Bairros 
Saudáveis

Equipa 
executiva

Proposta de 
validação das 

alterações

Envio da 1ª 
notícia do 

projeto

Notícias do 
arranque do 

Programa

SGMS

Transferência da 
1ª prestação

Entidade 
Responsável

Aprovação das 
alterações aos 

projetos

Adenda à 
ficha de 

candidatura

Visitas



Etapa 6 – Realização dos projetos (prestação de contas)

Adiantamento da primeira tranche (50%) 

1º relatório de prestação de contas

Validação da 1ª prestação de contas

Adiantamento da segunda tranche (20%)

2º relatório de prestação de contas

Validação da 2ª prestação de contas

Adiantamento da terceira tranche (20%)

Relatório preliminar de execução final

Validação do relatório preliminar

Pagamento da última tranche (10%)

Relatório de fecho de contas

Validação do fecho de contas

20/24 out 2021

15 jan 2022

jan/fev 2022

20/24 mar 2022

15 mai 2022

mai/jun 2022

20/24 jun 2022

31 ago 2022

set 2022

20/24 set 2022

até 31 out 2022

até 30 nov 2022

Projetos entre 5.000 e 50.000 euros



Etapa 6 – Realização dos projetos (prestação de contas)

Adiantamento da primeira tranche (75%) 

Relatório preliminar de execução final

(Validação do relatório preliminar)

Pagamento da última tranche (25%)

Relatório de fecho de contas

Validação do fecho de contas

20/24 out 2021

agosto 2022

20/24 set 2022

31 jul 2022

até 30 nov 2022

Projetos até 5.000 euros

até 31 out 2022


