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Participantes 

Presenças  
 
- Helena Roseta, Coordenadora Nacional  
  
- Ana Pedroso, Secretária-Geral do Ministério da Saúde  
 
- Henrique Sá-Melo, representante da ACSS, IP 
 
- Nuno Félix, representante do MAAC na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- José Reis, representante do ACM na Entidade Responsável 
pelo Programa 
 
- Sofia Nabais, representante do MTSSS na Entidade 
Responsável 
 
- Filipa Comparado, representante do MCT na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- Nuno Serra, representante do MIH na Entidade 
Responsável pelo Programa 
 
- João Oliveira, da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 
 
Secretariado – Catarina Homem 

Ausências justificadas 
 
- Joel Vasconcelos, representante do MA na Entidade 
Responsável pelo Programa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ordem de trabalhos (excerto) 

3. Proposta de pagamento da 2ª tranche aos projetos com relatórios aprovados (doc 3a e 3b); 

4. Proposta sobre os projetos em situação de incumprimento (doc 4a, 4b e 4c); 

5. Proposta sobre uma denúncia de duplo financiamento (doc 5); 

8. Ajustamento de calendário e próximos passos (doc 8) 

 
 

Assuntos discutidos (excerto) 

Por deliberação da Entidade Responsável e a pedido da Coordenadora Nacional (CN), foi deliberado aprovar em minuta o 
excerto da ata da presente reunião relativo às deliberações tomadas sobre os pontos 3, 4, 5 e 8 da Ordem de Trabalhos.  
 

3. Proposta de pagamento da 2ª tranche aos projetos com relatórios aprovados (doc 3a e doc 3b); 
Foi aprovado por unanimidade dos presentes, ao abrigo do artigo 31.º, n.º, alínea c) do regulamento e por proposta da CN: 
a) Aprovar o pagamento da 2ª tranche de financiamento, no montante total de 393 327,80 euros, aos projetos constantes 
da tabela anexa (doc 3b) e de acordo com os valores nela indicados; 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/d23005549a4647b8d898c23a373aaaf589e6e25ab24a14d0db20b5e40c78ac4b.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/fd84dcf046005d919372647a764640c122090b97ee8158cdda08e12a692dbc49.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/fd84dcf046005d919372647a764640c122090b97ee8158cdda08e12a692dbc49.pdf
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b) Solicitar à ACSS, IP que promova as transferências indicadas, na condição de terem sido apresentados pelas respetivas 
entidades promotoras comprovativos atualizados de situação regularizada perante a autoridade tributária e a segurança 
social. 
Os documentos doc 3a e doc 3b constam do site na página da 31ª reunião da Entidade Responsável. 
 

4. Proposta sobre os projetos em situação de incumprimento (doc 4a, 4b e 4c); 
Foi aprovado por unanimidade dos presentes: 
a) excluir o projeto 484 – Môçes da Nossa Terra do Programa Bairros Saudáveis, em razão da inobservância de 
apresentação do 1º relatório de prestação de contas até à data fixada para o efeito e na sequência de audiência prévia da 
Associação Môçes. Os fundamentos da deliberação, que implica a correlata obrigatoriedade de a Associação Môçes 
restituir o total da verba já recebida aquando da assinatura do Protocolo da Candidatura, são os constantes do doc 4a.  
 
b) excluir o projeto 523 - Assembleia Geradora – Da Construção Participativa ao Empoderamento da Mulher Rural do 
Programa Bairros Saudáveis, em razão da inobservância de apresentação do 1º relatório de prestação de contas até à data 
fixada para o efeito e na sequência de audiência prévia da Associação Luzlinar. Os fundamentos da deliberação, que implica 
a correlata obrigatoriedade de a Associação Luzlinar restituir o total da verba já recebida aquando da assinatura do 
Protocolo da Candidatura, são os constantes do doc 4b. 
 
c) conceder permissão, a título excecional, à Associação Aldeia Passos D`Alegria, enquanto promotora do projeto 267 - 
Aldeia + Saudável e Feliz… a vez do… ESPAÇO S+, para submeter o 1º relatório de prestação de contas no prazo de 5 dias 
úteis concedido às restantes candidaturas para corrigirem os erros identificados nos respetivos relatórios, sem 
possibilidade de retificação, em igual prazo, de eventuais inconformidades que o relatório possa apresentar. Caso esta 
associação não submeta o 1º relatório no prazo agora concedido, será aplicado o disposto no artigo 41.º, n.º 3 do 
Regulamento, com a consequente exclusão do referido projeto do Programa e a correlata obrigatoriedade, por parte da 
Associação Aldeia Passos D`Alegria, de restituir o total da verba já recebida aquando da assinatura do Protocolo da 
candidatura. Os fundamentos da deliberação são os constantes do doc 4c. 
 
Os documentos doc 4a, doc 4b e doc 4c constam do site na página da 31ª reunião da Entidade Responsável. 
  

5. Proposta sobre uma denúncia de duplo financiamento (doc 5); 
Na sequência da informação detalhada apresentada pela Coordenadora Nacional sobre uma denúncia de duplo 
financiamento de um projeto do Programa Bairros Saudáveis, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, notificar, em 
sede de audiência prévia, a entidade promotora do projeto em causa e suspender qualquer decisão sobre o 1º relatório 
de prestação de contas e transferência da 2ª tranche de financiamento deste projeto enquanto não estiver concluído o 
processo de audiência prévia e tomada decisão final sobre a denúncia. 
O documento doc 5 consta do site na página da 31ª reunião da Entidade Responsável. 
 
8. Ajustamento de calendário e próximos passos (doc 8) 
Após informação da Coordenadora Nacional sobre a necessidade de atualizar e alterar o cronograma aprovado pela 
Entidade Responsável em 24 de agosto de 2021 para constar como Anexo 1 aos protocolos de financiamento das 
candidaturas, foi aprovada por unanimidade dos presentes a proposta de adenda aos protocolos de financiamento que 
altera o Plano de transferências de verbas do referido Anexo 1, de acordo com a seguinte nova previsão: 
 
(Para as candidaturas cujo financiamento é superior a 5 000 euros) 
• Adiantamento da primeira tranche de 50% – concluído; 
• 1º relatório de prestação de contas - submetido até 18 de fevereiro 2022; 
• Validação da 1ª prestação de contas – a concluir em maio de 2022; 
• Adiantamento da segunda tranche de 20% – em maio de 2022, em função da validação da 1ª prestação de contas; 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000687,000009/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/2e479c3db466382b7200033d460b0a9ec3bcc905843e367ee2dc4e74b5136ab2.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/b4f4a3aef4c1f92feaddf7aae1d104fc57a0c40cb462c63d7270207158f3fda6.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/de0d888e044add642faea321d5e2d8770c4f9c917f677930afad3ea01377b46a.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000687,000009/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/f4f77b7686221bcf8a67f20b015a67ea9920f6675c2c7e8114c4a37d15011883.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000687,000009/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/74b1f9aac1bb8dd110b527fa8d403b0a8a05755da0fc9d2494420ce3f2f38cb3.pdf
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• 2º relatório de prestação de contas – até 24 de junho de 2022; 
• Validação da 2ª prestação de contas – a concluir em julho de 2022; 
• Adiantamento da terceira tranche de 20% – em julho de 2022, em função da validação da 2ª prestação de contas; 
• Relatório preliminar de execução final – até 16 de setembro de 2022; 
• Validação do relatório preliminar – a concluir em outubro de 2022; 
• Pagamento da última tranche de 10% – em outubro de 2022, em função da validação do relatório preliminar; 
• Relatório de fecho de contas – até 31 outubro de 2022; 
• Validação do fecho de contas – a concluir em novembro 2022, com devolução do saldo positivo entre receitas e despesas, 
se existir. 
 
(Para as candidaturas cujo orçamento seja inferior ou igual a 5 000 euros) 
• Adiantamento da primeira tranche de 75% – concluído; 
• Relatório preliminar de execução final – até 16 de setembro de 2022; 
• Validação do relatório preliminar – a concluir em outubro de 2022; 
• Pagamento da segunda e última tranche de 25% – em outubro de 2022, em função da validação do relatório preliminar; 
• Relatório de fecho de contas – até 31 outubro de 2022; 
• Validação do fecho de contas – a concluir em novembro 2022, com devolução do saldo positivo entre receitas e despesas, 
se existir. 
 
Esta alteração ao plano de transferências constitui uma adenda ao protocolo de financiamento e pode ser ajustada ao 
longo do tempo da sua execução, de acordo com o previsto no artigo 31.º do Regulamento e com as medidas corretivas 
aprovadas pela Entidade Responsável. 
  
A aprovação deste excerto em minuta da ata da 31ª Reunião será confirmada via email por todos os presentes antes de 
ser colocada no site do Programa. 
 
 

A coordenadora nacional  A Secretária-Geral do Ministério da Saúde 

  

 

 

Helena Roseta Ana Pedroso 
 

 


