
Apresentação das principais conclusões dos Fóruns Regionais 
realizados entre 27 de junho e 8 de julho de 2022
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Os cinco Fóruns Regionais dos Bairros Saudáveis realizaram-se nas seguintes datas e locais:

• Norte (71 projetos) - 27 de junho de 2022 - Centro de Formação Profissional do Porto (IEFP) - Rua 
Peso da Régua, 4300 409 – Porto

• Centro (34 projetos) - 29 de junho de 2022 - Centro de Formação Profissional de Coimbra (IEFP) –
auditório Rua António Sérgio - Pedrulha, Coimbra

• Lisboa e Vale do Tejo (94 projetos) - 1 de julho de 2022 - Fórum Lisboa, cedido pela Assembleia 
Municipal de Lisboa, Avenida de Roma, 14 – Lisboa

• Alentejo (27 projetos) - 5 de julho de 2022 - Sede da CCDR Alentejo, Av. Arantes e Oliveira, 193 –
Évora

• Algarve (16 projetos) - 8 de julho de 2022 - Serviço de Formação Profissional de Faro, Areal 
Gordo, 8005, Faro; tel 289 152 680; morada: Estrada municipal M522 (a 3 km de Faro)
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Objetivos e formato geral dos trabalhos

O Programa Bairros Saudáveis é um programa participativo. A pandemia tem dificultado a realização de eventos 
presenciais a nível nacional ou regional. A realização de cinco Fóruns Regionais dos Bairros Saudáveis permitiu 
partilhar experiências, monitorizar o que já fizemos e propor medidas para o futuro. 

Foi também iniciada a avaliação colaborativa do contributo dos projetos e do Programa para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, aprovados pela ONU no quadro da Agenda 2030. Contámos com a colaboração da 
plataforma ODSlocal, que criou e utiliza o portal ODSlocal onde os projetos dos Bairros Saudáveis passarão a ser 
inscritos e divulgados.

O Programa de cada Fórum seguiu um formato comum, com sessões em plenário e grupos de trabalho, para permitir 
uma participação ativa de todos. O Programa incluiu: de manhã, um plenário de início dos trabalhos e trabalho de 
grupos; de tarde, plenário para debate e votação das conclusões e sessão de encerramento. Nas votações, a cada 
projeto presente correspondeu um voto.

Todos os Fóruns contaram com a presença, na sessão de encerramento, de membros do governo e demais convidados 
institucionais.
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Participação

Cada projeto foi convidado a inscrever um máximo de dois representantes, que podiam ser da entidade promotora 
ou de uma entidade parceira. Foi também solicitado a cada projeto que trouxesse um objeto representativo do seu 
trabalho (por ex: uma t-shirt, folhetos, uma fotografia, um produto agrícola, ou qualquer outro material produzido 
durante o projeto) para a instalação “Mostra o que fazes” que ficou patente durante os trabalhos. 

Trabalho de grupos

A cada participante inscrito foi enviada uma ficha sobre o Programa Bairros Saudáveis e os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, para preparar o trabalho no Fórum. Foi também solicitado que refletissem com os 
parceiros sobre as seguintes duas questões: 

• O que já ganhámos com o nosso projeto para a nossa parceria, para o território e para a comunidade?
• O que podemos e temos de melhorar?

Foram estes temas que preencheram a parte da manhã, com grupos de trabalho constituídos pelas equipas regionais 
por forma a que não ficassem no mesmo grupo mais de que uma pessoa de cada projeto. Cada grupo de trabalho 
contou com o apoio de um facilitador e com um “placard” para colocar os resultados do trabalho.
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Ficha dos ODS - Os Bairros Saudáveis e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O que são os ODS?

A Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, aprovada pelas Nações Unidas em 

2015, definiu 17 objetivos – os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – e 169 

metas a ser alcançadas, por todos os países, até 2030. Os 17 ODS abordam três grandes 

dimensões do desenvolvimento sustentável - social, económica e ambiental – e 

constituem um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, de forma a 

promover a paz, a sustentabilidade ambiental, a justiça e a igualdade. 

O que vamos fazer com a Plataforma ODSlocal?

Em Portugal, a Plataforma ODSlocal criou uma experiência pioneira que utiliza o portal 

ODSlocal como instrumento de monitorização de indicadores e de mapeamento de 

práticas municipais e projetos da sociedade civil inovadores e sustentáveis. O Programa 

Bairros Saudáveis estabeleceu um protocolo de cooperação com a Plataforma ODSlocal

para avaliar o contributo dos projetos e do Programa para os ODS da Agenda 2030.

O nosso projeto também contribui para o Desenvolvimento Sustentável?

É isso que queremos saber. Falem com a vossa equipa e procurem refletir em conjunto sobre os ODS para os quais acham que o vosso projeto 

contribui ou pode vir a contribuir. Escolham pelo menos 3 dos 17 ODS e tragam o resultado da vossa escolha ao Fórum Regional dos Bairros 

Saudáveis. Iremos desafiar-vos para ir mais longe, com a ajuda da Plataforma ODSLOcal. Saberão como, durante e depois do Fórum.

Para saber mais sobre os ODS e o portal ODSLocal, ver no site a apresentação Agenda 2030 e os ODS - Percursos, desafios e definições

https://odslocal.pt/projetos
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/foruns-regionais/,000172/index.htm
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Nível de participação

• Norte - 71 projetos, dos quais 65 estiveram presentes, com 107 participantes, distribuídos em 12 grupos de trabalho

• Centro - 34 projetos, dos quais 30 estiveram presentes, com 51 participantes, distribuídos em 6 grupos de trabalho

• Lisboa e Vale do Tejo - 94 projetos, dos quais 76 estiveram presentes, com 127 participantes, distribuídos em 13 
grupos de trabalho

• Alentejo - 27 projetos, dos quais 25 estiveram presentes, com 49 participantes, distribuídos em 6 grupos de trabalho

• Algarve - 16 projetos, todos estiveram presentes, com 28 participantes, distribuídos em 4 grupos de trabalho

No total, os Fóruns mobilizaram 212 dos 242 projetos em execução, com um total de 362 participantes inscritos. Este 
elevado nível de participação presencial só foi possível com o apoio dos contactos diretos promovidos pela Equipas 
Regionais, que asseguraram a maior parte da logística, incluindo a cedência de espaços e o serviço de catering, 
disponibilizado pelo IEFP através dos seus coordenadores e formandos.
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A instalação “Mostra o que fazes”, 
montada com os objetos trazidos 
por cada projeto em simples caixas 
de cartão, contribuiu para criar um 
ambiente descontraído e 
participado a todo o evento, a um 
custo muito baixo e num espírito de 
economia circular que preside, 
aliás, a muitos dos projetos.

Ao lado, imagens da Instalação 
“Mostra o que fazes” no Alentejo e 
no Norte.
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Mais do que os números, os resultados da participação falam por si. Num ambiente de muito entusiasmo, os 
participantes aproveitaram os grupos de trabalho para uma intensa partilha de experiências e para refletir sobre os 
assuntos pedidos: a contribuição de cada projeto para os ODS e a resposta às questões ‘O que é que já ganhámos com 
os projetos’ e ‘O que queremos melhorar’. Cada grupo designou um relator que apresentou ao plenário da tarde os 
resultados do seu trabalho, sintetizados em dois ‘placards’.
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Na imagem ao lado, um dos 
grupos de trabalho no Fórum 
de Lisboa e Vale do Tejo.

No Fórum do Alentejo, os 
grupos tinham nomes 
castiços: Boletas, Moengas,
Entretengas, Moçoilas, 
Abaladiças e Chaparros. 

No Fórum do Algarve, 
optaram por dar aos grupos 
os nomes de produtos da 
região: Amêndoa, Alfarroba, 
Figo e Laranja.
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Com a ajuda de uma Comissão de Redação formada por membros da Equipa Nacional e das Equipas Regionais, foi possível 
agregar a informação de cada grupo de trabalho por forma a poder apresentar ao plenário uma proposta de conclusões a 
submeter à votação dos projetos (um voto apenas por cada projeto).  Quanto aos ODS, como se vê no gráfico em baixo (à 
direita), os projetos dos Bairros Saudáveis constataram que já estão a contribuir para todos os ODS.
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Há variações regionais sensíveis nos ODS assinalados pelos projetos. Se agregarmos os 17 ODS segundo as quatro 
dimensões do desenvolvimento sustentável, podemos visualizar as principais diferenças regionais (os valores indicados no 
gráfico representam a percentagem dessa dimensão no total dos ODS assinalados em cada área regional).

ODS 1, 2, 3, 4 e 5  - Sustentabilidade 
social (Pessoas)

ODS 7, 8, 9, 10 e 11 -
Sustentabilidade económica 
(Prosperidade)

ODS 6, 12, 13, 14 e 15 -
Sustentabilidade ambiental 
(Planeta)

ODS 16 e 17 - Sustentabilidade 
institucional (dimensões 
instrumentais)
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Quanto às  conclusões aprovadas em cada Fórum, resultaram dos ganhos e mudanças assinalados pelos 
vários grupos e foram submetidas a debate no plenário da tarde. Com o texto proposto projetado no ecrã, 
houve várias intervenções a sugerir melhorias, que eram imediatamente colocados no ecrã, com cor 
diferente, para todos poderem ver o que estava em causa. Após o debate, os textos alterados foram 
submetidos à votação dos projetos presentes, tendo recolhido unanimidade em todos os Fóruns, com 
exceção de um voto contra no Fórum do Norte (por discordância quanto à data concreta proposta para 
eventual prolongamento das atividades dos projetos).

As conclusões aprovadas estão disponíveis no site do Programa e merecem um estudo mais aprofundado, 
por representarem uma avaliação participativa do trabalho feito e um contributo para melhorias a 
introduzir no Programa. 

Houve no entanto dois pontos consensuais em todos os Fóruns:
- o prolongamento do calendário da presente edição do Programa, para que todos os projetos consigam 

terminar as suas atividades com sucesso; 
- e um apelo ao Governo para que haja novas edições do Programa, para garantir que as boas práticas já 

lançadas e as expectativas das parcerias e comunidades envolvidas possam ter continuidade.
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Votos a favor das 
conclusões levantam o 
cartão verde no 
plenário da tarde do 
Fórum de Lisboa e 
Vale do Tejo
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As intervenções de encerramento dos membros do Governo, que se fez representar em todos os Fóruns, 
sublinharam o sucesso do trabalho desenvolvido e a forte energia que o Programa está a suscitar através dos 
seus projetos. 

Os governantes que intervieram foram:
• No Porto, a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, em representação da Ministra da Coesão 

Territorial
• Em Coimbra, a Secretária de Estado da Igualdade e Migrações, em representação da Ministra Adjunta e 

dos Assuntos Parlamentares
• Em Lisboa, a Secretária de Estado da Habitação, em representação do Ministro das Infraestruturas e da 

Habitação, e a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
• Em Évora, a Ministra da Agricultura e Alimentação
• Em Faro, a Secretária de Estado da Saúde.

Resta-me registar o meu agradecimento, como Coordenadora Nacional, aos governantes que estiveram 
connosco, aos membros da Entidade Responsável que nos ajudam a pôr este Programa de pé, aos 
representantes da Estrutura de Missão Recuperar Portugal e do Fundo Ambiental, que compareceram nalguns 
dos Fóruns, às Equipas de Coordenação Nacional e Regional e ao Núcleo Executivo, que foram incansáveis 
para conseguirmos fazer estes eventos, e sobretudo a todos os participantes, que foram e são a chave do 
nosso Programa. 
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Despedida, em Faro, no 
último dos 5 Fóruns, 
com a Secretária de 
Estado da Saúde


