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Protocolo de cooperação técnica e financeira  

entre o Programa Bairros Saudáveis e  
a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 

(draft) 
 

Entre:  
 
A Administração Central do Sistema de Saúde, com sede no Parque de Saúde de Lisboa, Edifício 
16, Av. do Brasil 53, 1700-063 Lisboa, neste ato representada pelo Presidente do Conselho 
Diretivo, Victor Emanuel Marnoto Herdeiro, em representação da Entidade Responsável pelo 
Programa Bairros Saudáveis, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 187/2021, 
de 30 de dezembro, que alterou a Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2020, de 27 de 
outubro, e adiante designada como Primeiro Outorgante;  
 
E  
 
A Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, com sede na Via Panorâmica Edgar 
Cardoso 215, 4150-564 Porto, cujos estatutos de constituição foram homologados pelo 
Despacho nº 10150/2017, de 22 de novembro, publicado no Diário da República - 2ª série, neste 
ato representada por João Pedro Sampaio Xavier, na qualidade de Diretor, adiante designada 
como Segundo Outorgante;  
 
Conjuntamente designados por “Partes”.  
 
É celebrado o presente protocolo, enquadrado pelos considerandos abaixo indicados e regido 
pelas cláusulas seguintes: 

 
Considerandos 

 
1. O Programa Bairros Saudáveis, criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52-A/2020, 
de 1 de julho, com uma dotação de 10 milhões de euros, tem como finalidade dinamizar 
parcerias e intervenções locais de promoção da saúde e da qualidade de vida das comunidades 
territoriais, através do apoio a projetos apresentados por associações, coletividades, 
organizações não governamentais, movimentos cívicos e organizações de moradores, em 
colaboração com as autarquias e as autoridades de saúde.  
 
2. O Regulamento do Programa Bairros Saudáveis determina no artigo 4.º que o programa tem 
um ciclo de sete etapas, sendo a última a prestação de contas e avaliação. Prevê ainda, no artigo 
40.º, que seja contratualizado um processo de avaliação independente, a levar a cabo por uma 
equipa multidisciplinar selecionada, nos termos legais, designadamente entre instituições de 
ensino superior e centros de investigação. Esta avaliação incidirá sobretudo na componente 
participativa e nos resultados e impactos dos projetos aprovados e financiados.  
 
3. Em 26 de maio de 2021 foi celebrado com o Fundo Ambiental um Protocolo de cooperação 
técnica e financeira, através do qual o Fundo Ambiental assumiu um apoio financeiro ao 
Programa Bairros Saudáveis até um montante máximo de 2 125 000,00€ (dois milhões cento e 
vinte e cinco mil euros). Em 4 de outubro de 2021 o referido protocolo foi objeto de um 
aditamento, para permitir a utilização plurianual daquela verba nos anos de 2021 e 2022.  
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4. Da verba total de 2 125 000,00€ (dois milhões cento e vinte e cinco mil euros) que o Fundo 
Ambiental disponibilizou ao Programa, há um remanescente de 50 000,00€ (cinquenta mil 
euros), correspondente ao orçamento aprovado para a candidatura 484, por ter havido 
desistência deste projeto, que já restituiu a primeira tranche recebida. Este remanescente, nesta 
fase de realização do Programa, já não poderá ser atribuído a nenhum projeto. 
 
5. Em 28 de setembro de 2022 foi aprovado pela Entidade Responsável um segundo aditamento 
ao protocolo de cooperação técnica e financeira celebrado com o Fundo Ambiental, através do 
qual foi alterada a repartição do financiamento total por forma a reforçar em 30 250,00€ (trinta 
mil duzentos e cinquenta euros) a parte destinada à monitorização e avaliação do Programa, 
que passa assim a ser de 90 750,00€ (noventa mil, setecentos e cinquenta euros).  
 
6. A monitorização e avaliação a que se refere o número anterior inclui a produção e 
enquadramento dos seguintes indicadores: 
a) Indicadores que permitam identificar, do ponto de vista dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, os contributos dos projetos e do Programa Bairros Saudáveis para os ODS e metas 
considerados relevantes.  
ii) Indicadores de monitorização que permitam apreciar a evolução da realização, resultados e 
impactos do Programa, com uma adequada contextualização territorial e recorrendo aos dados 
fornecidos pelos relatórios de prestação de contas dos projetos e a informação estatística e 
sociográfica produzida no âmbito do Programa ou obtida junto de fontes públicas. 
 
7. A monitorização e avaliação a que se refere a alínea a) do número anterior está a ser 
desenvolvida pela Plataforma ODSlocal, através de protocolo de cooperação técnica e financeira 
celebrado entre a Administração Central do Sistema de Saúde, em representação da Entidade 
Responsável pelo Programa Bairros Saudáveis e o Instituto de Ciências Sociais da Universidade 
de Lisboa, em representação da Plataforma ODSlocal, financiado até ao limite de 60 000,00€ 
(sessenta mil euros). 
 
8. É oportuno e pertinente desenvolver a monitorização e avaliação a que se refere a alínea b) 
do número 6, através de um protocolo de cooperação técnica e financeira a celebrar entre o 
Programa Bairros Saudáveis e a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Esta 
cooperação rege-se exclusivamente por considerações de interesse público, ao abrigo do artigo 
5.º A, nº 5 do Código dos Contratos Públicos.  
 
9. O financiamento do protocolo a que se refere o número anterior é assegurado até ao limite 
de 30 250,00€ (trinta mil duzentos e cinquenta euros), incluindo IVA, pela verba do Fundo 
Ambiental que integra a dotação total do Programa Bairros Saudáveis já disponibilizada à ACSS, 
IP.  
 

 
Cláusula Primeira 

Objeto 

 
O presente protocolo de colaboração técnica e financeira, doravante designado protocolo, visa 
regular os termos e condições de natureza técnica e financeira da cooperação entre o Programa 
Bairros Saudáveis e a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto para apoio à avaliação 
independente do Programa Bairros Saudáveis, tendo em conta os seguintes objetivos:  
a) Avaliar a evolução da realização, resultados e impactos do Programa, comparando os dados 

dos formulários de candidaturas com os dados dos relatórios de prestação de contas. 
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b) Contextualizar territorialmente os projetos, recorrendo a dados estatísticos e sociográficos 

produzidos no âmbito do Programa ou obtidos de fontes públicas; 

c) Compilar, produzir e transmitir informação útil sobre o Programa, através da elaboração de 

uma publicação que restitua a génese do Programa, apresente a sua estrutura de 

funcionamento, ilustre os seus resultados e contribua para a desejável replicação de projetos de 

intervenção local e natureza participativa. 

 
Cláusula Segunda 

Obrigações do Primeiro Outorgante 
1. O Programa Bairros Saudáveis, doravante Programa, fornece através da sua equipa técnica a 
informação disponível sobre o Programa e sobre os projetos, estabelece os mecanismos de 
comunicação e recolha de informação junto das entidades promotoras dos projetos envolvidos 
e demais agentes do Programa e desenvolve as ferramentas colaborativas necessárias. 
 
2. O Programa disponibiliza à equipa técnica do Segundo Outorgante o acesso aos dados 
registados na sua base de dados, com anonimização de dados pessoais, incluídos nas fichas de 
candidatura e nos relatórios de prestação de contas dos projetos. 
 
3. O Programa incorpora nos formulários do relatório final dos projetos as questões propostas 
pela equipa técnica do Segundo Outorgante, com vista a complementar a informação sobre os 
resultados e impactos dos projetos. 
 
4. O Programa divulga, através das suas plataformas de comunicação, o processo e os resultados 
da avaliação. 

 
Cláusula Terceira 

Obrigações do Segundo Outorgante 
 
1. A FAUP, através de uma equipa técnica, define uma metodologia de avaliação dos projetos e 
do Programa que permita integrar, comparar e avaliar os dados recolhidos nos formulários de 
candidatura e nos relatórios de prestação de contas, disponibilizados pela equipa técnica do 
Programa. 
 
2. A equipa técnica da FAUP compara os dados estatísticos e sociográficos produzidos no âmbito 
do programa ou obtidos de fontes públicas, a fim de contextualizar, do ponto de vista territorial, 
uma amostra dos territórios de intervenção onde se desenvolveram os projetos. 
 
3. A equipa técnica da FAUP produz os documentos necessários à divulgação, em acesso aberto, 
da informação a que se referem os números anteriores.  
 
4. A equipa técnica da FAUP produz um relatório final sobre a génese, desenvolvimento, 
resultados e impactos do Programa, com recomendações aplicáveis em edições futuras. 
 

 
Cláusula Quarta 
Financiamento 

1. O Programa apoiará financeiramente o trabalho desenvolvido pela FAUP até ao limite de 
25 000€ (vinte e cinco mil euros) mais IVA.  
 
2. O financiamento é disponibilizado em três tranches, de 30%, 30% e 40%, a pagar 
respetivamente após a assinatura do protocolo, a meio do prazo de execução e em abril de 2023.  
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3. O financiamento é contratualizado mediante este protocolo, ao abrigo do n.º 5 do artigo 5.º 
A do Código dos Contratos Públicos.  
 

Cláusula Quinta 
Prazo de execução 

O presente protocolo estará em execução desde a data da assinatura até à conclusão do 
Programa. 
 

Cláusula Sexta 
Comunicações e notificações 

1. As comunicações e notificações entre as Partes devem ser efetuadas por via eletrónica para 
os seguintes contactos:  
a) Programa Bairros Saudáveis - geral@bairrossaudaveis.gov.pt  
b) Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto - … 
 
2. Qualquer alteração às informações de contacto referidas no número anterior deve ser 
comunicada à outra parte no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
Cláusula Sétima 

Alteração do protocolo 
1. Qualquer alteração ao presente protocolo no decurso da sua execução ou eventual 
prorrogação será objeto de acordo prévio entre as Partes e convertida em adenda, a qual só terá 
validade após a aprovação pelos órgãos competentes de ambas as entidades.  
 
2. Qualquer alteração ao presente protocolo, nos termos do número anterior, e que respeite a 
qualquer uma das suas cláusulas, considera-se automaticamente integrada no texto original. 

 
Cláusula Oitava 

Resolução do protocolo 
1. A qualquer das Partes é conferido o direito de resolução do protocolo, em caso de 
incumprimento pela outra parte, quando, notificada por escrito nos termos da Cláusula Quinta, 
esta não reponha o cumprimento em falta no prazo de 10 (dez) dias.  
 
2. Em caso de incumprimento pelo Segundo Outorgante, o Programa pode exigir a devolução 
total ou parcial das verbas transferidas.  
 
3. Não serão considerados fatores de incumprimento os que resultem de casos fortuitos ou de 
força maior, bem como alterações dos prazos ou regras do Programa que decorram de decisão 
homologada por despacho ministerial conjunto das sete áreas governativas de que ele depende 
ou de resolução do Conselho de Ministros. 

 
Cláusula Nona 

Produção de efeitos e vigência 
O Protocolo produz efeitos à data da sua assinatura sem prejuízo do cumprimento de todas as 
obrigações nele previstas. 
 

Cláusula Décima 
Disposições finais 

As Partes acordam em conjugar esforços e recursos para que quaisquer dúvidas relacionadas 
com a interpretação e a execução do presente protocolo sejam solucionadas por consenso e no 

about:blank


5 
 

mais curto espaço de tempo possível, dentro do princípio da interpretação mais favorável às 
finalidades expressas. 
 
O presente Protocolo, que vai ser outorgado com assinatura eletrónica qualificada, é feito em 
duplicado, ficando um exemplar na posse de cada um dos Outorgantes.  
 
 
 
 
Primeiro Outorgante  
 
 
 
Victor Emanuel Marnoto Herdeiro 
(Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, 
IP) 

Segundo Outorgante  
 
 
 
João Pedro Sampaio Xavier (Diretor da 
FAUP) 

 
 
 


