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Proposta 02/CN/2021  

Autorização de despesas para aquisição de serviços  

de apoio científico e técnico ao Programa Bairros Saudáveis 

 
1. Por despacho conjunto da Presidência do Conselho de Ministros, Trabalho, Solidariedade e 
Segurança social, Saúde, Ambiente e da Ação Climática, Infraestruturas e da Habitação, Coesão 
Territorial e Agricultura, foi determinado, no seu ponto 2, que “a Secretaria-Geral do Ministério 
da Saúde pode celebrar contratos e protocolos de colaboração, sob proposta da Coordenadora 
do Programa e aprovação da Entidade Responsável, sem prejuízo das diferentes áreas 
governativas que constituem a Entidade Responsável assegurarem os necessários apoios 
logísticos e administrativos que não impliquem a realização de despesa.” 
 
2. Na 14ª reunião da Entidade Responsável, realizada em 19 de janeiro de 2021, foi apresentada 

a estimativa de custos de funcionamento do Programa Bairros Saudáveis em 2021, que incluía, 

sob a designação de “Apoio científico e técnico”, os seguintes encargos de aquisição de serviços: 

- 1 investigador da Faculdade de Arquitectura do Porto – 12.000 € sem IVA, 14.760 € com IVA 

- 1 arquitecto especialista em bairros vulneráveis – 12.000 € sem IVA, 14.760 € com IVA 

- Apoio ao tratamento de dados e produção de cartografia – 4.000 € sem IVA, 4.920 com IVA 

 

3. Na 8ª reunião da Entidade Responsável, realizada em 18 de setembro de 2020, foi aprovada 
a aquisição de serviços ao arquitecto Aitor Varea Oro, investigador na Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto, para tratamento de dados estatísticos, construção de indicadores e  
produção de cartografia , e ao arquitecto Tiago Mota Saraiva, especialista em intervenções em 
bairros vulneráveis, para aplicação de metodologias participativas no desenvolvimento de 
projectos comunitários de base local.  
O valor aprovado destas duas aquisições de serviços foi, para cada uma, de 5.000 € sem IVA 
(6.150 € com IVA). Foram ambas contratualizadas em 2020 por ajuste directo, ao abrigo da 
alínea d) do nº 1 do artigo 20.º do Código da Contratação Pública, por se tratar de valor inferior 
a 20.000 euros em cada um dos casos. 
Os arquitectos Aitor Varea Oro e Tiago Mota Saraiva são membros da equipa de coordenação 
nacional, nomeados pelo meu despacho 01/CN/2020, de 15 de setembro de 2020. 
 
4. A proposta 03/CN/2020 relativa a essas aquisições de serviços, aprovada na mesma 8ª reunião 
da ER, deixava bem claro, nos seus pontos 4 e 5, que “A contratação de serviços proposta 
pressupõe a continuidade do trabalho prestado por estes profissionais no âmbito do Programa 
Bairros Saudáveis desde 1 de agosto de 2020 até 31 de dezembro de 2020 e assumirá um valor 
total de 10.000 euros” e que “O trabalho deverá ter continuidade no ano de 2021, mas há que 
aguardar a concretização da dotação orçamental do Programa para essa altura. Em qualquer 
caso, a soma da verba agora proposta com o que vier a ser aprovado em 2021 para estes serviços 
não pode ultrapassar, para cada um, o limite dos 20.000 euros atrás referido.”  
 
5. É necessário, para assegurar a continuidade do trabalho técnico e científico de suporte ao 
Programa, renovar a contratação de serviços dos arquitectos Aitor Varea Oro e Tiago Mota 
Saraiva, desde 1 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021, pelo montante de 12.000 € 
sem IVA (14.760 € com IVA) a cada um.  
 
6. Além disso, é necessário contratualizar a aquisição de serviços a João Costa, mestre em 
arquitetura e investigador-externo no MDT-CEAU-FAUP, com experiência no processamento de 
dados para a análise sócio espacial e a Bernardo Alves, mestre em arquitetura e colaborador 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000253,000009/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000070,000009/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/enquadramento-legal/,000021/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/76e4e8b9d9386e4de8203be66e1afa10e37b264f2a1fb1efa2b76b3221314bd6.pdf
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investigador-externo no MDT-CEAU-FAUP, com experiência na representação acessível de 
dados de natureza geográfica. 
O tratamento de dados para a análise socio espacial e a sua representação acessível, 
nomeadamente sob a forma de cartografia dinâmica, tem sido uma das ferramentas mais 
relevantes na comunicação das diferentes etapas do Programa Bairros Saudáveis e constitui um 
dos seus aspectos mais inovadores e necessários. 
O montante a pagar a João Costa e a Bernardo Alves pela prestação dos seus serviços é de 2.000 
euros sem IVA (2.460 € com IVA) a cada um. 
 
7. Os valores propostos nos pontos 5 e 6 estão dentro dos limites da estimativa de custos de 
funcionamento para 2021 apresentada à Entidade Responsável em 19 de janeiro passado, como 
se referiu no ponto 2, e são inferiores ao limite legal de 20.000 € para a contratação pública por 
ajuste directo.  
No caso dos arquitectos Aitor Varea Oro e Tiago Mota Saraiva, os valores propostos para 2021, 
somados com os contratualizados e realizados em 2020, mantêm-se abaixo desse limite legal. 
  
Assim, venho propor à Entidade Responsável que autorize a Secretaria-Geral do Ministério a 
contratualizar, nos termos legais, por ajuste directo e pelas razões acima indicadas, as 
seguintes aquisições de serviços: 
 
- a Aitor Varea Oro, arquitecto, doutorado, investigador universitário do MDT-CEAU-FAUP 
(Grupo de Morfologias e Dinâmicas do Território do Centro de Estudos Centro de Estudos de 
Arquitectura e Urbanismo da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto) e membro 
da equipa de coordenação nacional do Programa, a aquisição de um conjunto de serviços que 
incluem a pesquisa e tratamento de dados estatísticos, a construção de indicadores e a 

produção de cartografia dinâmica, pelo valor de 12.000,00 € a que acresce IVA à taxa legal em 
vigor; 
 
- A Tiago Mota Saraiva, arquitecto, professor auxiliar da FAUL (Faculdade de Arquitectura da 

Universidade de Lisboa) e membro da equipa de coordenação nacional do Programa, a aquisição 

de um conjunto de serviços que incluem a coordenação de um processo dinâmico e 

participativo de comunicação dos projectos financiados pelo Programa e a direcção do Jornal 

dos Bairros Saudáveis, pelo valor de 12.000,00 € a que acresce IVA à taxa legal em vigor; 

- A João Costa, mestre em arquitetura e investigador-externo no MDT-CEAU-FAUP, a aquisição 

de serviços para a construção de datasets e de dados geoespaciais em formato vetorial, pelo 

valor de 2.000,00 € a que acresce IVA à taxa legal em vigor;   

- A Bernardo Alves, mestre em arquitetura e colaborador investigador-externo no MDT-CEAU-

FAUP, a aquisição de serviços de elaboração de sistemas de visualização dos dados em formato 

on-line, pelo valor de 2.000,00 € a que acresce IVA à taxa legal em vigor. 

Lisboa, 9 de abril de 2021 

 
A Coordenadora Nacional 

 
Helena Roseta 


