
Proposta de deliberação sobre o projeto 484 - Môçes da nossa Terra  

 

1. Antecedentes 

1.1 No âmbito do procedimento concursal do Programa Bairros Saudáveis (doravante PBS), 

criado pela Resolução de Conselhos de Ministros n.º 52-A/2020, de 1 de julho, retificada pela 

Declaração de Retificação n.º 25-B/2020, de 23 de julho, a ASSOCIAÇÃO MÔCES apresentou, 

na qualidade de entidade promotora, a candidatura 484, a qual foi admitida em sede do 

referido procedimento e aprovada para financiamento na lista final de classificação. 

1.2 No dia 04 de outubro de 2021, foi celebrado o Protocolo da Candidatura n.º 484 - Môçes 

da nossa Terra, entre a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde (no ato, representada pela 

Secretária-Geral do Ministério da Saúde, Ana Margarida de Brito Pedroso), em representação 

da Entidade Responsável pelo referido Programa, como Primeiro Outorgante e a ASSOCIAÇÃO 

MÔÇES (no ato, representada por Maria Monteiro Lopes e Mário César Fonseca Santos Silva), 

na qualidade de promotor da candidatura 484, como Segundo Outorgante. 

1.3 Em 22 de outubro de 2021, a ASSOCIAÇÃO MÔÇES recebeu a 1ª tranche de financiamento, 

no montante de 25.000 euros, correspondente a 50% do orçamento aprovado. 

1.4 Em 09 de novembro de 2021, em termos formais, foi rececionado email de Maria Monteiro 

Lopes, por parte da ASSOCIAÇÃO MÔCES, reportando conflitos insanáveis no seio da 

comunidade (Acampamento Cigano – Monte João Preto) onde o projeto deveria ser 

implementado, com a correlata impossibilidade de implementação do mesmo nessa 

comunidade. 

1.5 Após a tentativa – fracassada – de mediação1 para resolução do conflito entre as partes 

envolvidas, a coordenação nacional do PBS enviou email à ASSOCIAÇÃO MÔÇES, em 24 de 

novembro de 2021, alertando que “a verba não pode ser deslocada para outro local nem 

aplicada a outro projeto, embora possa haver, se necessário, alterações concretas a alguma 

atividade do projeto, caso isso permita ultrapassar as dificuldades”. 

1.6 Em 21 de dezembro de 2021, a entidade promotora supra referida enviou email à 

Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, informando que “o projeto com o qual se candidatou 

ao PBS (n.º 484) não reúne as condições necessárias para continuar”, decidindo, assim, “dar 

este projeto como terminado”.  

Em alternativa, face às parcerias desenvolvidas com outras comunidades vulneráveis, a 

ASSOCIAÇÃO MÔCES requereu à SGMS a alocação da verba já recebida à prossecução de um 

novo projeto, com um novo programa de atividades, outro parceiro e a sua execução noutro 

local. Nas suas palavras: “a nova proposta da Môçes irá ser desenvolvida em parceria com a 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel, com quem trabalhamos em múltiplos projetos, e 

aconteceria dentro das mesmas datas já acordadas. Este projeto seria focado na melhoria das 

 
1 Levada a cabo por interlocutores do Alto Comissariado para as Migrações (ACM).  



condições de vida das gentes da Serra do Caldeirão, que contém inúmeros povoados em risco 

de isolamento, com difícil acesso a saúde e cultura”.  

1.7 Atenta a Resolução do Conselho de Ministros n.º 187/2021, de 30 de dezembro, a 

execução financeira do PBS – até à data a cargo da SGMS – foi cometida à Administração 

Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS, I.P.). E, de acordo com o n.º 8 da aludida RCM, a ACSS, 

I.P., sucede na posição jurídica da SGMS, para todos os efeitos legais e contratuais. 

A referida RCM produz efeitos desde a data de 16 de dezembro de 2021, logo, anterior à data 

da exposição da ASSOCIAÇÃO MÔÇES dirigida à SGMS referida no ponto anterior, cabendo, 

portanto, à ACSS, I.P. o ónus de resposta ao solicitado. 

1.8 Com o fito de tornar mais transparente o processo de aprovação dos pedidos de alteração 

aos projetos selecionados no âmbito do PBS, a Coordenadora Nacional apresentou à Entidade 

Responsável uma proposta de deliberação, propondo a fixação das matérias suscetíveis de 

alteração nos projetos e dos critérios de apreciação, de modo que das alterações não 

resultasse a descaracterização dos projetos aprovados nem qualquer aumento dos respetivos 

orçamentos totais.  

Na 29.ª Reunião da Entidade Responsável pelo Programa, realizada a 11 de janeiro de 2022, a 

referida Proposta foi agendada para o ponto 4 da Ordem de Trabalhos, tendo a Entidade em 

apreço aprovado, na alínea d) do n.º 3 da Proposta, a seguinte redação: “não podem ser 

alterados, sob pena de alteração substancial dos objetivos de um projeto, os seguintes itens da 

candidatura: designação do projeto, território(s) de intervenção, eixo(s) de intervenção, 

objetivos, geral e específico, do projeto e montante total do financiamento aprovado”. 

1.9 Destarte, face ao pedido da ASSOCIAÇÃO MÔÇES – promotora do projeto n.º 484 – Môçes 

da nossa Terra –, referido supra no ponto 1.6., a Coordenadora Nacional do PBS elaborou a 

Informação 02/CN/2022, sustentando, por um lado, que a utilização das verbas já recebidas 

pelo projeto 484 para iniciar um novo projeto, com um novo programa de atividades, outro 

parceiro e a sua execução noutro local, contraria o Regulamento do Programa, que não prevê 

a admissão de novos projetos fora do procedimento concursal já encerrado nem a 

possibilidade de afetar verbas, disponibilizadas por projetos que desistam, a novos projetos 

que não constem da lista final de classificação (artigo 29.º, n.º 4).   

Por outro lado, o pedido contraria, outrossim, a deliberação da Entidade Responsável sobre os 

itens dos projetos aprovados que não podem ser alterados, in casu, o território de 

intervenção.  

1.10 A verba transferida para o projeto 484 – Moçês da nossa Terra destinava-se, tão-só, a 

cumprir esse projeto, nos termos e local para o qual foi aprovado, e não outro qualquer.  

1.11 A proposta da Coordenadora Nacional do PBS, plasmada na Informação 02/CN/2022, foi a 

seguinte: “Que a ACSS, I.P., após parecer da SGMS, delibere indeferir o pedido apresentado 

pela ASSOCIAÇÃO MÔÇES por email de 21 de dezembro de 2021, por violar o artigo 28.º, n.º 4 

do Regulamento e a deliberação de 11 de janeiro de 2022 da Entidade Responsável segundo a 

«não podem ser alterados, sob pena de alteração substancial dos objetivos de um projeto 

aprovado, os seguintes itens da candidatura: designação do projeto, território(s) de 



intervenção, eixo(s) de intervenção, objetivos, geral e específico, do projeto e montante total 

do financiamento aprovado»”.  

1.12 Em 28 de janeiro de 2022, a SGMS deu parecer favorável à proposta supra referida e, nos 

termos e com os fundamentos da mesma e do parecer da SGMS, o Conselho Diretivo da ACSS, 

I.P., em 10 de fevereiro de 2022, deliberou indeferir o pedido de alteração do projeto 484 – 

Môçes da nossa Terra.  

1.13 Face à inobservância da obrigação de apresentação do 1º relatório de prestação de 

contas até à data limite fixada para o efeito (18 de fevereiro de 2022), foi a ASSOCIAÇÃO 

MÔÇES notificada por email2 para exercício do direito de audiência prévia3 do projeto 484, nos 

termos do artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, por incumprimento da 

referida obrigação até à data limite indicada e, outrossim, para o projeto de decisão do 

procedimento, a saber: exclusão do PBS do projeto 484 – Môçes da nossa Terra, com a 

correlata obrigatoriedade de restituição total da verba já recebida aquando da assinatura do 

Protocolo da Candidatura em apreço.  

2. Apreciação da resposta da ASSOCIAÇÃO MÔÇES, entidade promotora do projeto 484, no 

exercício do direito de audiência prévia 

2.1 Na sequência da notificação para exercício do direito de audiência prévia, veio a 

ASSOCIAÇÃO MÔÇES – enquanto entidade promotora do projeto 484 – Môçes da nossa Terra 

– responder4 nos seguintes termos: “A nossa candidatura já foi anulada há meses. Não temos 

obrigação de apresentar relatório de contas quando não há projeto nenhum em curso. Ficaram 

vocês de nos informar como proceder para devolver a verba, mas até agora nenhuma 

resposta”.  

2.2. Do teor da resposta não se descortina qualquer argumentação ponderosa que corrobore a 

afirmação de que o projeto 484 já tenha sido anulado há meses, uma vez que, só após a 

verificação do não cumprimento, por parte da ASSOCIAÇÃO MÔÇES, da obrigação de 

apresentação do 1º relatório de contas até à data limite fixada para o efeito (in casu, 18 de 

fevereiro de 2022), se concretizou o incumprimento – quer contratual5, quer regulamentar6 – 

dessa obrigação, com o correlato fundamento, por parte da Entidade Responsável, de invocá-

lo em juízo.   

3. Proposta de deliberação 

Assim, face à inexistência de factos e/ou argumentos válidos arregimentados na resposta à 

audiência prévia por parte da ASSOCIAÇÃO MÔÇES – enquanto entidade promotora do projeto 

 
2 Enviado pela Coordenadora Nacional do PBS, em 1 de abril de 2022. 
3 Na 30ª reunião da Entidade Responsável pelo PBS, realizada a 27 de janeiro de 2022, foram aprovados 
os critérios gerais de validação do 1º relatório de prestação de contas, determinando-se no critério 4 o 
seguinte: “Os projetos que não tenham submetido nenhum relatório, ou cujos relatórios não estejam em 
condições de ser validados, devem ser notificados, em sede de audiência prévia, da decisão prevista, a 
fim de poderem apresentar as suas justificações antes de serem alvo de uma decisão final”.   
4 Por email enviado, também, em 1 de abril de 2022. 
5 Cfr. Cláusula 3ª, n.º 5 e cláusula 6ª, nº 3 do Protocolo da Candidatura nº 484, no âmbito do Programa 
Bairros Saudáveis.   
6 Cfr. Artigo 31.º, n.º 1 e artigo 41.º, n.º 3 do Regulamento do PBS.  



484 – Môçes da nossa Terra –, e com base no artigo 41.º, n.º 3 do Regulamento do Programa 

Bairros Saudáveis, propõe-se à Entidade Responsável que delibere excluir o referido projeto 

do Programa, em razão da inobservância de apresentação do 1º relatório de prestação de 

contas até à data fixada para o efeito, por parte da ASSOCIAÇÃO MÔÇES, com a correlata 

obrigatoriedade de restituir o total da verba já recebida aquando da assinatura do Protocolo 

da Candidatura em apreço.     

 

Lisboa, 7 de maio de 2022 

 

A Coordenadora Nacional  

 

 

Helena Roseta  

 


