
Cronograma do Programa BFA Solidário 2020 

 

Fase Descrição Prazos 
Fase 1 Lançamento Lançamento do programa através de uma campanha 

essencialmente informativa e de divulgação nos 
principais canais digitais em que o BFA está 
presente. 

 

20 de Dezembro de 2019 a 
14 de Janeiro de 2020 

 

Fase 2 Candidaturas Abertura das candidaturas será feita com uma 
Conferência de Imprensa. As organizações elegíveis 
devem submeter os seus formulários de candidatura 
através do site público do BFA ou nos balcões 
designados para o efeito. 

14 de Janeiro a 29 de 
Fevereiro 

 

Fase 3 Avaliação 
Etapa 1 

 Verificação das candidaturas  

As candidaturas serão revistas de maneira a verificar 
a veracidade da informação essencial providenciada, 
assegurando também o cumprimento dos critérios 
básicos do Concurso. Poderá decorrer uma 
verificação de informação interna/externa por parte 
de colaboradores do BFA, tal como contactos 
telefónicos com o responsável pela candidatura, 
e/ou uma visita breve ao local da organização. 

2 a 31 de Março 

 

 Classificação das candidaturas 

 

 

As candidaturas serão avaliadas e classificadas. Serão 

realizadas entrevistas telefónicas aos candidatos mais 

promissores. Poderá ser pedida informação adicional 

por e-mail. Selecção das 24 finalistas. 

 
1 a 30 de Abril 

 

 Visitas ao local 

 
Visitas ao local (24 finalistas) 

 
1 a 29 de Maio 

 

 

Etapa 2 

 Aprovação pelo Júri  

 
 
Entrega da listagem dos finalistas ao corpo de júri, 
que elegerá os vencedores e determinará o 
montante a ser atribuído a cada organização. 

 
 
10 a 26 de Junho 

 

Fase 4 Atribuição 

 
Notificação dos finalistas convidando-os a participar 

numa cerimónia de entrega de prémios.  

 

Cerimónia de entrega de prémios e divulgação dos 

vencedores. 

01 a 8 de Julho 
 
 
 
9 de Julho 

   

 

Fase 5 Contratualização e execução Assinatura dos Acordos de Subvenção 13 de Julho a 31 de Agosto 

 

Desembolso dos montantes a favor de cada 

organização vencedora, de acordo com o previsto nos 

Acordos assinados. 

 
1 de Setembro de 2020 a 1 
de Setembro de 2021 


