
1ª reunião do Grupo de Trabalho Gestão de Projetos
28 de setembro de 2021

Apresentação da Coordenadora Nacional 



julho - agostoCiclo do Programa – etapas 1 a 4 cumpridas, etapa 5 em curso

3. Apresentação de candidaturas

4. Apreciação e avaliação de candidaturas

5. Divulgação de resultados e assinatura de 
protocolos

6. Execução dos projectos

7. Prestação de contas e avaliação 
participativa

1. Preparação

2. Divulgação e capacitação

julho e agosto de 2020

setembro de 2020

29 de outubro a 2 de dezembro de 2020

3 de dezembro de 2021 a 31 de 
março de 2021

14 de maio a set/out 2021

até 12 meses 

até final 2022



julho - agostoEtapa 5 – Divulgação de resultados e assinatura de protocolos

2.1 Aprovação da 
lista final de 
classificação

2.2. Homologação da 
lista final de 
classificação

3.1 Comunicado de 
imprensa

3.2 Anúncio público 
– sessão oficial

Lançamento do 
Jornal dos Bairros 

Saudáveis

1.4 Preparação 
dos protocolos de 

financiamento

1.3 Assinatura de 
contrato BS-PRR

5.1 Sessões de 
capacitação

1.1 Assinatura de 
Protocolo BS-FA

1.2 Antecipação 
de verbas do PRR

2.3 Assinatura dos
protocolos de 
financiamento 5.1.1 Comunicação

5.1.2 Gestão de 
projetos

2.4 Pagamento da 1ª 
tranche

1. Financiamento
2. Passos 

regulamentares
3. Divulgação pública 4. Comunicação

5. Apoio aos projetos



Financiamento do Programa Bairros Saudáveis

Total do Programa – 10 milhões de euros

Fontes de financiamento do Programa Bairros Saudáveis
• Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) - 7 milhões de 

euros 
• Fundo Ambiental, do Ministério do Ambiente e Acção

Climática - 2,1 milhões de euros
• Ministério da Saúde - 0,9 milhões de euros 

Alerta
Os protocolos de financiamento com as entidades promotoras 
dos projetos aprovados só são assinados após contratualização 
entre a Secretária-Geral do Ministério da Saúde, em 
representação do Programa Bairros Saudáveis, e as entidades 
que gerem o PRR e o Fundo Ambiental.

Fontes de financiamento

PRR

Fundo Ambiental

Ministério da Saúde



Contratualização do financiamento

PRR 
177 projetos 

Fundo Ambiental 
- 49 projetos

Min. Saúde 
20 projetos

SGMS

Contrato EMRP/SGMS
16 set 2021 

Protocolo cooperação 
FA/SGMS
26 mai 2021 Candidatura nº …

Protocolo 
nº…

Autorização DGO

Fontes de financiamento Contratualização

Alerta: O PRR não financia IVA, pelo que o governo terá de assegurar 
o financiamento do IVA dos projetos financiados pelo PRR, apurado 
em sede de prestação de contas a partir de janeiro de 2022, para ser 
devolvido ao PRR. 

Beneficiários finais



Estrutura dos Protocolos de financiamento

Cláusula 1ª - Objeto do Protocolo

Cláusula 2ª - Financiamento

Cláusula 3ª - Obrigações do(s) Segundo(s) 
Outorgante(s)

Cláusula 4ª - Fiscalização, Vistoria ou Auditoria Cláusula 8ª - Disposições Finais

Cláusula 7ª - Vigência do Protocolo

Cláusula 6ª - Incumprimento

Cláusula 5ª - Alterações ao projeto/atividade

Anexo 1 – Plano de transferências de verbas

Anexo 2 – Cabimento e compromisso

Anexo 3 – Ficha da candidatura



Plano de transferências de verbas

O plano de transferência de verbas foi aprovado na 25ª reunião da Entidade Responsável em 10 de 
setembro de 2021. Define o faseamento e as datas das transferências, bem como as datas dos 
relatórios de prestação de contas. É anexo a todos os protocolos de financiamento.

A 1ª transferência é paga por antecipação às entidades promotoras de cada projeto e será realizada 
em outubro de 2021 para todos os projetos que tenham a documentação completa e atualizada. 

As transferências seguintes são pagas após validação prévia dos relatórios de prestação de contas.

A reposição ao PRR do valor do IVA elegível será faseada, em função dos valores apurados em sede 
de prestação de contas dos projetos financiados pelo PRR.

Projetos até 5.000 euros: 1ª prestação de 75% em 2021, prestação final de 25% em 2022

Projetos entre 5.000 e 50.000 euros: 1ª prestação de 50% em 2021; 2ª e 3ª prestações de 20% e prestação 
final de 10% em 2022

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000429,000009/index.htm


Etapa 6 – Realização dos projetos (arranque)

Assinatura do protocolo pela SGMS

Pedido de 
alterações ao 

projeto 
(calendário e 
orçamento)

Sessões de 
esclarecimento 

por área 
regional

Dossier de 
gestão

Edição da 1ª 
noticia de todos 

os projetos

Formulário de 
alterações na 

plataforma

Help-desk

Entidades 
promotoras ECN +ECR

Jornal dos Bairros 
Saudáveis

Equipa 
executiva

Proposta de 
validação das 

alterações

Envio da 1ª 
notícia do 

projeto

Notícias do 
arranque do 

Programa

SGMS

Transferência da 
1ª prestação

Entidade 
Responsável

Aprovação das 
alterações aos 

projetos

Adenda à 
ficha de 

candidatura

Visitas



julho - agostoImplementação do Programa – quem decide e quem coordena

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 - agostoPapel dos Grupos de Trabalho constituídos

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 - 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/


julho - agostoPapel do GT Gestão de projetos – tarefas imediatas

Pedidos de alteração

1. Colaborar e dinamizar 
sessões de formação 

2. Colaborar na construção 
e testagem de formulários

3. Apreciar e informar 
formulários submetidos na 
plataforma

Relatórios de prestação de contas

4. Apoio na resposta a 
pedidos de esclarecimento

5. Apoio na produção de 
prestação de contas pelo 
Programa ao PRR e ao FA

Acesso à 
plataforma

Produzir 
comentário 

Submeter a 
validação

Definir circuito de mails

Analisar obrigações 
contratuais

2ª ronda 
out 2021

6 –Alentejo; 7 – Algarve; 11 – Centro; 
12 – Norte; 13 e 14 - LVT

6 a 14 outubro 2021

até 3 outubro 2021

outubro 2021

7 a 22 outubro 2021

modelo até 15 outubro, testagem até 31 
outubro 2021

28 de setembro 2021

Identificar FAQ´s outubro 2021


