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Proposta de deliberação sobre o projeto 523 - Assembleia Geradora – Da Construção 

Participativa ao Empoderamento da Mulher Rural 

 

 

1. Dos 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 LUZLINAR apresentou, 

na qualidade de entidade promotora, a candidatura n.º 523, a qual foi admitida em sede do 

referido procedimento. 

1.2 No dia 06 de outubro de 20221, foi celebrado o Protocolo de Candidatura n.º 523 – PBS, 

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 (Primeiro Outorgante) e a ASSOCIAÇÃO LUZLINAR (no ato, 

representada por Carlos Alberto Aleixo Fernandes), na qualidade de promotora da candidatura 

N.º 523 (Segundo Outorgante), projeto com a designação “Assembleia Geradora – Da 

Construção Participativa ao Empoderamento da Mulher Rural”.  

1.3 Em 23 de novembro de 2021, a ASSOCIAÇÃO LUZLINAR recebeu a 1ª tranche de 

financiamento, no montante de 24.900 euros, correspondente a 50% do orçamento aprovado. 

1.4 Com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 187/2021, de 30 de 

dezembro, a execução financeira do PBS – até à data a cargo da Secretaria-Geral do Ministério 

da Saúde – foi cometida à Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS, I.P.).  

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. 

1.5 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”.  

1.6 A ASSOCIAÇÃO LUZLINAR, na pessoa do seu representante, Carlos Alberto Aleixo 

Fernandes, enviou uma carta à Coordenadora Nacional do PBS – datada de 14 de fevereiro de 

2022 –, manifestando a sua intenção de proceder à devolução imediata do valor 
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correspondente à 1ª tranche recebida após a assinatura do Protocolo de Candidatura n.º 523, 

solicitando a indicação da conta bancária para a qual pudesse devolver o valor em apreço. 1 

1.7. Em 16 de fevereiro de 2022, a Coordenadora Nacional do PBS enviou email à entidade 

promotora supra referida, informando que, devido à indisponibilidade temporária da 

plataforma e do site do PBS, o prazo de submissão do 1º relatório de prestação de contas seria 

prorrogado até 18 de fevereiro de 2022, e só após essa data e a verificação do não 

cumprimento dessa obrigação, por parte da ASSOCIAÇÃO LUZLINAR, se concretizaria o 

incumprimento – quer contratual2, quer regulamentar3 – da mesma, com o correlato 

fundamento, por parte da Entidade Responsável, de invocá-lo em juízo.  

1.8. Face à inobservância da obrigação de apresentação do 1 relatório de prestação de contas 

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

notificada por email4 para exercício do direito de audiência prévia do projeto n.º 523, 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 n.º 523 – Assembleia Geradora – Da 

Construção Participativa ao Empoderamento da Mulher Rural, com a correlata obrigatoriedade 

de restituição total da verba já recebida aquando da assinatura do Protocolo da Candidatura 

em apreço.  

 

2. Apreciação da resposta ao exercício do direito de audiência prévia por parte da 

ASSOCIAÇÃO LUZLINAR, entidade promotora do projeto n.º 523 – Assembleia Geradora – Da 

Construção Participativa ao Empoderamento da Mulher Rural 

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

ASSOCIAÇÃO LUZLINAR – enquanto entidade promotora do projeto n.º 523 – Assembleia 

Geradora – Da Construção Participativa ao Empoderamento da Mulher Rural – responder5 nos 

seguintes termos: “Confirmamos o teor da nossa carta de 14 de fevereiro, quando não foi 

possível a entrega do relatório nos termos previstos, que mereceu a devida atenção de V.Exas. 

e que muito agradecemos. Foi também transmitido que desejávamos proceder imediatamente 

à devolução da totalidade da tranche recebida, no valor de 24.900,00 euros, ficando apenas a 

aguardar a indicação da conta bancária para onde devemos efetuar a devolução deste valor. 

Neste sentido, mantendo os termos da decisão da direção comunicada pela carta que acima 

referimos, e na sequência do email de V. Exª de 16 de fevereiro, ficamos na expectativa da 

vossa decisão quanto à conclusão deste processo”.  

 
1 Antes desta carta, fora identificado pela coordenação nacional um conflito entre entidades da parceria 
local, que se procurou mediar através da Equipa de Coordenação Regional do Centro, sem sucesso, o 
que motivou a desistência do projeto por parte da entidade promotora.  
2 Cfr. Cláusula 3ª, n.º 5 e cláusula 6ª, nº 3 do Protocolo da Candidatura n.º 267 – Programa Bairros 
Saudáveis. 
3 Cfr. Artigo 31.º, n.º 1 e artigo 41.º, n.º 3 do Regulamento do PBS 
4 Enviado pela Coordenadora Nacional do PBS, em 1 de abril de 2022. 
5 Por email enviado a 12 de abril de 2022. 
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2.2. Na sua resposta, a ASSOCIAÇÃO LUZLINAR reitera, com meridiana clareza, a intenção de 

restituir o valor correspondente à 1ª tranche recebida após a assinatura do Protocolo de 

Candidatura n.º 523 – Assembleia Geradora – Da Construção Participativa ao Empoderamento 

da Mulher Rural.  

3. Proposta de deliberação 

2.3. Assim, com base no artigo 41.º, n.º 3 do Regulamento do PBS, 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 LUZLINAR, com a correlata obrigatoriedade de restituir o total da 

verba já recebida aquando da assinatura do Protocolo da Candidatura em apreço 

 

Lisboa, 9 de maio de 2022 

 

A Coordenadora Nacional  

 

Helena Roseta  

 

 

 


