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nosso planeta, a nossa saúde

A Organização Mundial da Saúde lançou, para o Dia Mundial da Saúde de 2022 que hoje se comemora
em todo o mundo, o tema: “O nosso planeta, a nossa saúde”.
A expansão urbana, o desenvolvimento tecnológico e os
estilos de vida das sociedades atuais põem em causa a
saúde do planeta.

Mas as doenças do planeta também ameaçam a saúde das
pessoas e comunidades. Precisamos de ar limpo, água e
comida disponíveis para todos.
Precisamos para isso de economias focadas na saúde e no
bem-estar, de cidades e vilas mais habitáveis e sustentáveis,
de uma agricultura e pecuária reconciliadas com a natureza,
de florestas preservadas, de modos de produção e consumo
menos poluentes e predadores.
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“Fique em casa”

Em 2020 fomos surpreendidos com
uma pandemia que rapidamente se
tornou global e mudou as nossas
vidas.
Um pouco por todo o mundo, o
combate à COVID-19 passou pela
palavra de ordem “fique em casa”.
Mas, para isso, é preciso ter casa - e
casa adequada.
Em Portugal, tivemos de lidar com esse e com outros desafios estruturais que se somaram e continuam a
somar ao tremendo desafio da própria pandemia.
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O desafio demográfico

Somos um país envelhecido. A covid 19 veio revelar tragicamente
a vulnerabilidade de toda uma geração de avós que a pandemia
ceifou primeiro, por serem os mais frágeis, sobretudo quando
institucionalizados.
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trabalhadores essenciais

Nas áreas urbanas e nas periferias há mais gente jovem, mas também mais precariedade laboral e
habitacional. Muitos dos chamados “trabalhadores essenciais” vivem em más condições de habitação e
têm de se deslocar em transportes sobrelotados, agravando os surtos pandémicos.
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desafio das desigualdades

Embora a pandemia tenha “entrado” em Portugal trazida por gente mais afluente e viajante, muito cedo
percebemos que mesmo no centro da capital havia outros alvos privilegiados no aparecimento de
grandes surtos: os estaleiros de obras e as pensões e hosteis de imigrantes.

Os múltiplos
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desafios da pobreza

A pobreza e as más condições de habitação proporcionam um quadro de vida em que o confinamento e a
distância social são impossíveis. Muitos dos surtos no interior do país verificaram-se em zonas de
concentração de pobreza ou de mão-de-obra imigrante para a agricultura intensiva.
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Programa Bairros Saudáveis

No final de junho de 2020, a pandemia agravou-se na
área metropolitana de Lisboa. Compreendemos que
era preciso um programa público para dar resposta às
carências habitacionais mais prementes.
Propusemos ao governo um programa participativo,
de base territorial e âmbito nacional, que permitisse
apoiar com financiamento público projetos de
melhoria das condições de habitação e saúde de
territórios e comunidades mais vulneráveis.

O programa foi aprovado, com uma dotação de 10
milhões de euros, para apoiar projetos até um
máximo de 50.000 euros, escolhidos por concurso
público.

Regras básicas do Programa
Eixo da Saúde

Eixo Social

Eixo Económico

Eixo Ambiental

Eixo Urbanístico

• As atividades a levar a cabo nos projetos têm de se inserir num ou mais dos 5 eixos do Programa.

• Os projetos escolhem um ou mais territórios de intervenção, que podem ser bairros, zonas, ruas,
aldeias ou mesmo freguesias ou partes de freguesia, mas cada território tem de cumprir critérios de
elegibilidade relacionados com vulnerabilidades sociais e sanitárias das comunidades.
• Os projetos têm de ser apresentados por uma parceria local, com pelo menos uma entidade
promotora formalmente constituída e uma entidade parceira, que pode ser informal.

Concurso e dispersão territorial das candidaturas
O concurso foi realizado no
final de 2020, antecedido de
consulta pública com intensa
participação.
Constatámos uma elevada
procura e interesse em todo o
território continental.
Os números ao lado são
reveladores da necessidade de
criar programas públicos
abertos, flexíveis e
multifacetados que respondam
às necessidades e à vontade de
participação disponível na
sociedade portuguesa.

Territórios (consulta
pública) - 614

Entidades
registadas – 3059

Candidaturas
submetidas - 774

Participação e envolvimento dos destinatários.
Todo o Programa, incluindo as inúmeras
sessões de esclarecimento, tem sido
realizado por via digital, com base no site,
numa plataforma informática própria e nas
redes sociais.
O Programa é participativo, o que implica
envolver ativamente os seus destinatários
e não os considerar meros “públicos-alvo”,
mesmo quando se trata de idosos.

A importância das redes
Das 774 candidaturas
submetidas, foram
aprovados para
financiamento 246 projetos.

Este mapa mostra as ligações
intermunicipais das redes
que se estabeleceram entre
diferentes territórios, através
dos projetos aprovados.
Estas redes, quer
intermunicipais quer no
interior de cada município,
são uma malha de segurança
de todo o Programa.
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Jornal dos Bairros Saudáveis

Foi criado o Jornal dos Bairros Saudáveis, um jornal on-line que divulga a agenda e as notícias dos projetos.
É mais uma ferramenta de participação: os conteúdos são elaborados pelos próprios projetos e o público
pode aceder aos projetos aprovados e ao que está a ser feito em cada momento.

Um
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Programa diferente e pioneiro

O Programa Bairros Saudáveis é diferente e pioneiro porque é um Programa:
• Não hierárquico, dependente de 7 ministérios diferentes e descentralizado, com cinco equipas de
coordenação regional;
• Participativo e de trabalho em rede a todos os níveis;
• Aberto ao aumento de entidades e cidadãos que colaboram na sua realização efetiva;
• Transparente, com todas as decisões acessíveis no site e notícias no Jornal dos Bairros Saudáveis;
• Flexível, com calendário e procedimentos que se adaptam à realidade no terreno;
• Vivo e cidadão, feito pela energia e vontade de quem nele colabora.

O que já mudou
O Programa Bairros Saudáveis já
demonstrou que há uma
enorme energia social
disponível para melhorar as
condições de vida de muitas
comunidades, que é a alma do
Programa Bairros Saudáveis.

Bairros Saudáveis, Planeta (mais) Saudável
“Os programas de recuperação e resiliência não são
planos de despesas, são planos de metas”, disse Margreth
Vestager, Vice-Presidente da Comissão Europeia, no Porto,
em 8 de maio de 2021.
Ao confiar verbas públicas do PRR, do Fundo Ambiental e
do Ministério da Saúde, nas mãos de quem delas mais
precisa, o Programa Bairros Saudáveis é uma alavanca
para concretizar melhorias na saúde e qualidade de vida
dos territórios e comunidades abrangidos.
O Programa Bairros Saudáveis é por isso também um
exemplo, à escala local, de concretização do tema do Dia
Mundial da Saúde em 2022: “O nosso planeta, a nossa
saúde”.

