
julho - agostoImplementação do Programa – deliberações e gestão da dotação

Presidência do Conselho de 
Ministros

Ministério da Saúde

Ministério do Ambiente e Ação 
Climática

Ministério das Infraestruturas e 
Habitação

Ministério da Coesão Territorial

Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social

Entidade Responsável (ER)

Ministério da Agricultura CN

Equipa de Coordenação 
Nacional (ECN) e 
Coordenadora nacional 
(CN)

A CN presta contas e apresenta propostas à Entidade 
Responsável e articula-se com a  SGMS.

Secretária-Geral do 
Ministério da Saúde 

(SGMS)

A SGMS gere a dotação 
do Programa e celebra 
contratos em 
representação da ER

A ER toma 
deliberações em 
representação 
das áreas 
governativas 
que tutelam o 
Programa.

Cabe à ER
aprovar e 
assegurar as 
despesas de 
funcionamento 
do Programa, 
que não estão 
incluídas na 
dotação do 
mesmo.

ECN



julho - agostoCoordenação científica e técnica do Programa 

Conceção do Programa 
e construção e 
divulgação de 

indicadores de 
monitorização

Produção de 
relatórios técnicos

sobre todas as 
etapas do 
Programa

Definição e 
implementação do 

modelo de 
avaliação 

multidisciplinar do 
Programa

A coordenação 
científica e técnica do 
Programa é 
assegurada por 
membros da Equipa 
de Coordenação 
Nacional e submetida 
à apreciação da 
Entidade Responsável.

ECN



ECNECR Norte

ECR Centro

ECR LVT

ECR Alentejo

ECR Algarve

julho - agostoCoordenação nacional e regional do Programa

Foram constituídas 5 
equipas de 
coordenação regional 
(ECR), com dirigentes e 
técnicos designados 
pelo MS, MTSSS (IEFP e 
ISS), MA e MCT.

As áreas regionais 
coincidem com a 
delimitação das 
Administrações 
Regionais de Saúde.



julho - agosto Núcleo executivo nacional

• Assegura a articulação entre todos os intervenientes 

• Prepara as atas e garante o “help-desk” dos projetosSecretariado

• Produz e gere o site do Programa, o Jornal dos Bairros Saudáveis e 
a plataforma de candidaturas, incluindo formulários e envio de 
notificações às entidades promotoras

Informática

• Dá formação em gestão de projetos, concebe os modelos de 
prestação de contas dos projetos e apoia o “help-desk”

• Apoia a produção de relatórios para o PRR e o Fundo Ambiental 
Gestão de projetos 

• Apoio jurídico permanente à coordenação nacional e ao núcleo 
executivo; acompanhamento das obrigações legais e contratuaisApoio jurídico (a criar)

• Dá formação em comunicação, edita o Jornal dos Bairros 
Saudáveis e faz cobertura do desenvolvimento do Programa no 
terreno

Apoio de comunicação



• Formação sobre comunicação dos 
projetos

• Produção participativa do Jornal dos 
Bairros Saudáveis para: 

- Promover a visibilidade dos projetos 
- Partilhar iniciativas e experiências
- Registar a evolução dos projetos no   

terreno

Coordenação 
nacional e 
regional

GT Gestão 
de 

projetos

GT 
Comunicação

• Formação sobre o “dossier 
de projeto” e 
procedimentos 
obrigatórios

• Produção de formulários 
de prestação de contas

• Apreciação de relatórios de 
progresso ou outros 
documentos a submeter a 
validação da Entidade 
Responsável

• Resposta a pedidos de 
esclarecimento

• Relatórios de prestação de 
contas para PRR e FA

julho - agostoGrupos de Trabalho constituídos pela Coordenação Nacional

GT Gestão de 
Projetos

GT Comunicação

Estão constituídos dois 
Grupos de Trabalho: GT 
Comunicação e GT Gestão 
de projetos.  São 
formados por membros 
das equipas de 
coordenação nacional e 
regional, com apoio do 
núcleo executivo. 



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.



julho - agostoRecursos humanos contratualizados para a coordenação

Membros da ECN – 6 membros designados 
pela Coordenadora Nacional; 2 têm contratos 
de prestação de serviços para o Programa

Membros das ECR´s – 5 membros por equipa, 
designados de entre os serviços regionais ou 
distritais do MA, MS, MCT, IEFP e ISS. Cada 
equipa designa entre si um coordenador.

ECNECR 
Norte

ECR 
Centro

ECR LVT

ECR 
Alentejo

ECR 
Algarve

Núcleo executivo –
• 1 pessoa em regime de mobilidade no MS + 1 pessoa a 

recrutar (Secretariado)
• 2 contratos de prestação de serviços (Informática e Apoio

de comunicação)
• 1 contrato de prestação de serviços para aprovar (Gestão de 

projetos)
• 1  pessoa para recrutar (Apoio jurídico) em mobilidade ou 

prestação de serviços



julho - agostoMonitorização e avaliação multidisciplinar independente

O Regulamento do Programa determina que cabe à equipa de coordenação nacional, com o apoio das equipas de 

coordenação regional e das entidades promotoras dos projetos aprovados e financiados, divulgar regularmente 

indicadores de monitorização que permitam apreciar a evolução da realização, resultados e impactos do Programa.

O Regulamento prevê ainda a possibilidade de ser contratualizado um processo de avaliação independente, a levar a 

cabo por equipa multidisciplinar selecionada, nos termos legais, designadamente entre instituições de ensino superior e 

centros de investigação. 

Para este efeito foi contratualizado, no âmbito do Protocolo de colaboração técnica e financeira entre o Programa e o 

Fundo Ambiental, um financiamento de 60 mil euros para apoio à avaliação do Programa desde a sua criação e a 

construção de indicadores de impacto do Programa, tendo em conta os indicadores globais e nacionais aplicáveis aos 

diferentes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para os quais o Programa pode contribuir. Este financiamento 

deve ser solicitado até 30 de outubro.

Urge, pois:

• Que seja assegurada a utilização plurianual das verbas do FA através de despacho do MAAC

• Que a ECN prepare e submeta à ER uma proposta de caderno de encargos para a SGMS poder abrir o concurso por 

convites para a avaliação independente

• Que a SGMS articule com o Fundo Ambiental o pedido de financiamento de 60 mil euros e o seu faseamento



julho - agostoPrestação de contas e auditoria externa

Da contratualização com as fontes de financiamento do Programa Bairros Saudáveis – Fundo Ambiental e Plano de 

Recuperação e Resiliência (PRR), este através da Estrutura de Missão Recuperar Portugal (EMRP), decorrem para o 

Programa, através da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde (SGMS) como Segundo Outorgante, em representação da 

Entidade Responsável, obrigações de reporte e cumprimento de normas contratuais, regulamentares e legais muito 

exigentes.

Isso vai implicar: 

- um processo rigoroso e faseado de prestação de contas pelas entidades promotoras dos projetos aprovados, desde 

a assinatura dos protocolos de financiamento até ao fecho de contas;

- a elaboração de relatórios de progresso do Programa destinados ao Fundo Ambiental e à EMRP nos termos e 

prazos previstos na respetiva contratualização;

- o reforço de meios humanos da SGMS até ao encerramento do Programa, nomeadamente nos picos de acumulação 

de procedimentos de verificação documental, cabimentação/compromisso da transferência de tranches de 

financiamento e validação de relatórios de prestação de contas;

- a contratação de uma auditoria externa, que assegure a conformidade da execução material dos procedimentos 

utilizados com o contratualizado, no âmbito do PRR, com a EMRP.



julho - agostoTransparência e administração aberta

O Regulamento do Programa determina que o desenvolvimento dos projetos seja “divulgado em área própria na 

plataforma informática do Programa, permitindo o acesso aberto aos relatórios de prestação de contas e demais 

informação relevante.”

O Programa dispõe de três plataformas informáticas:

• O site do Programa, acessível em https://www.bairrossaudaveis.gov.pt com toda a informação sobre o Programa, 

incluindo a agenda de reuniões, sessões de esclarecimento/formação e eventos, os documentos distribuídos, as atas 

e um resumo de cada uma da 774 candidaturas submetidas e dos 246 projetos aprovados; 

• O Jornal dos Bairros Saudáveis, acessível em https://jornal.bairrossaudaveis.gov.pt, um jornal on-line, participativo, 
produzido com contributos dos 246 projetos aprovados como veículo de empoderamento das entidades que 
trabalham no terreno e como forma de prestar contas à sociedade daquilo que está a ser feito;

• A Plataforma de candidaturas, acessível em https://candidaturas.bairrossaudaveis.gov.pt através de registo prévio, 
com todos os dados das entidades participantes, todos os formulários de submissão de candidaturas, de avaliação 
pelo júri e de gestão da execução dos projetos. 

O site  e o jornal do Programa são ferramentas essenciais de ligação e coordenação entre todos os intervenientes e 
um compromisso do Programa com as melhores práticas da administração aberta.
O Programa faz ainda um uso intensivo de plataformas interativas, como o zoom, e dispõe de página própria nas redes 
sociais. 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/
https://jornal.bairrossaudaveis.gov.pt/
https://candidaturas.bairrossaudaveis.gov.pt/

