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Participantes 

Presenças: 
 
- Helena Roseta, Coordenadora Nacional  
  
- José Reis, representante do ACM na Entidade 
Responsável pelo Programa  
 
- Nuno Félix, representante do MAAC na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- Filipa Comparado, representante do MCT na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- Nuno Serra, representante do MIH na Entidade 
Responsável pelo Programa  
 
- Ana Pedroso, Secretária Geral do Ministério da Saúde  
 
- Cláudia Monteiro, da Secretaria Geral do Ministério da 
Saúde  
 
- Nuno Antão, em substituição do Joel Vasconcelos, 
representante do MA 
 
- Susana Tavares, representante do MTSSS na Entidade 
Responsável pelo Programa 
 
Secretariado: Sofia Meneses 

 
 
 

 

Excerto da Ordem de trabalhos 

1. Aprovação das atas da 11ª e 12ª reunião da ER (doc 1 e doc2) 

2. Ponto de situação da avaliação de candidaturas 

2.1 Verificação de conformidade 

2.2 Definição de sub-critérios de avaliação (doc 3) 

2.3 Definição de critérios de desempate (doc 4) 

3. Prorrogação do prazo de avaliação 

3.1 Proposta de alteração do artigo 26.º e do artigo 4.º, nº 2 do Regulamento (doc 5) 

3.2 Proposta de alteração da RCM 52-A/2020 de 1 de julho e da RCM 90/2020 de 27 de outubro (doc 6)  

4. Estimativa de encargos de funcionamento do Programa em 2021 

5. Ajustamento do cronograma 

6. Outros assuntos 
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Assuntos discutidos 

1. Aprovação das atas da 11ª e 12ª reunião da ER (doc 1 e doc2) – As presentes atas foram aprovadas por unanimidade. 
Os membros que não estiveram presentes nas reuniões a que as atas dizem respeito não participaram na aprovação das 
mesmas, em cumprimento do n.º 3 do artigo 34º do CPA. 
 
2. Ponto de situação da avaliação de candidaturas 
2.1 Verificação de conformidade – A Coordenadora nacional informou o andamento dos trabalhos da equipa task force, 
onde a verificação dos Q3 e Q7 está concluída, e que se está a concluir a verificação dos Q1 e Q2, faltando verificar cerca 
de 200 candidaturas. 
 
2.2 Definição de sub-critérios de avaliação (doc 3) – Nenhum dos membros se opôs ao documento anexo ao presente 
ponto. 
 
2.3 Definição de critérios de desempate (doc 4) - Nenhum dos membros se opôs ao conteúdo do documento anexo ao 
presente ponto, mas aprovando sugerir ao júri um aditamento ao presente, para evitar o vazio jurídico, do seguinte teor, 
a seguir ao último critério de desempate: "Se o empate persistir, o júri dará prioridade no ordenamento da lista aos projetos 
que se situem em freguesias com menor número de candidaturas pontuadas com valor superior." 
 
3. Prorrogação do prazo de avaliação (o excerto da ata relativo a este ponto foi aprovado em minuta) 
3.1 Proposta de alteração do artigo 26.º e do artigo 4.º, nº 2 do Regulamento (doc 5) - A Coordenadora nacional explicou 
que o júri solicitou uma prorrogação do prazo de avaliação das candidaturas entradas, dada a enorme quantidade e a 
necessidade de se fazer uma avaliação rigorosa, defendendo também a necessidade de ser prorrogado o prazo de duração 
do Programa, para não prejudicar o tempo de realização dos projectos aprovados. Apresentou a proposta 07/CN/2020 
(doc 5), cuja parte deliberativa é a seguinte: 
«1. Alterar a redação do artigo 26.º do Regulamento do Programa Bairros Saudáveis para: “O prazo de avaliação das 
candidaturas pelo júri não pode exceder os noventa dias consecutivos.” 
2. Alterar a redação do nº 2 do artigo 4º do regulamento para: 
“O presente ciclo do Programa iniciou-se em 2 de julho de 2020 e termina em 30 de abril de 2022.” 
3. Condicionar estas alterações à aprovação pelo Conselho de Ministros da prorrogação do prazo do Programa Bairros 
Saudáveis até 30 de abril de 2022 e da consequente autorização no sentido de os encargos orçamentais, já autorizados, 
que não sejam executados em 2021, possam ser executados em 2022, sendo satisfeitos por verbas adequadas inscritas e 
a inscrever no orçamento da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde.» 
A Secretária Geral alertou para a necessidade de acrescentar no nº 3 da proposta a homologação pelos ministros das áreas 
governativas responsáveis pelo Programa.  
A proposta 07/CN/2020, com o aditamento proposto ao nº 3 da parte deliberativa, foi aprovada por unanimidade e em 
minuta, ficando a versão aprovada como Anexo 1 ao excerto deste ponto da ata, aprovado em minuta. 
 
3.2 Proposta de alteração da RCM 52-A/2020 de 1 de julho e da RCM 90/2020 de 27 de outubro (doc 6) - A Coordenadora 
nacional apresentou a proposta 06/CN/2020 (doc 6), através da qual se propõe que a Entidade Responsável solicite ao 
Conselho de Ministros que aprove a extensão do Programa até abril de 2022 e autorize a execução em 2022 dos encargos 
orçamentais do Programa que não sejam executados em 2021. A redação da parte deliberativa da proposta é a seguinte: 
“solicitar ao Conselho de Ministros que, nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, delibere:  
1 - Que o prazo de execução dos projetos aprovados no âmbito do Programa Bairros Saudáveis, que terminaria a 31 de 
dezembro de 2021, possa ocorrer até 30 de abril de 2022.  
2 - Determinar que os encargos orçamentais, autorizados pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2020, de 27 de 
outubro, que não forem executados em 2021, possam ser executados em 2022, sendo satisfeitos por verbas adequadas 
inscritas e a inscrever no orçamento da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde.” 
A proposta 06/CN/2020 (doc 6) foi aprovada sem alterações por unanimidade e em minuta. 
 
4. Estimativa de encargos de funcionamento do Programa em 2021 – Adiado 
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5. Ajustamento do cronograma – Foi decidido ajustar o cronograma com os prazos aprovados no ponto 3 da OT. 
 
6. Outros assuntos 
- A Coordenadora Nacional informa que foi recepcionado um email por parte da Nova Information Management School a 
“manifestar a nossa disponibilidade e interesse em promover o desenvolvimento de uma plataforma web onde fosse 
possível manter a identificação e caracterização dos projetos, bem como das actividades e resultados dos mesmos, num 
modelo de gestão descentralizada da informação e suportando ainda a criação de comunidades em função de interesses 
comuns que venham a surgir ao longo da execução das iniciativas aprovadas.” Foi decidido por unanimidade agradecer a 
oferta e comunicar a decisão de manter a orientação desde o início consensualizada, em que os dados do programa são 
geridos pela equipa de coordenação nacional e os meios ao dispor são os disponibilizados pela Entidade Responsável ou 
por ela autorizados, podendo vir a ser publicamente disponibilizados todos os dados do Programa que não interfiram com 
a protecção legal dos dados pessoais. 
- A Coordenadora Nacional partilhou uma proposta feita na ECN, e com a qual todos concordaram, que consiste na criação 
e divulgação de uma “montra de ideias” para todos os projectos, incluindo os que não venham a ser financiados, que 
permitia dar-lhes visibilidade e angariar eventuais patrocinadores para os projectos não financiados. Foram sugeridas 
várias hipóteses para essa divulgação: 
- ciclo de apresentações a realizar pela ECN+ECR; 
- criação de uma rede que inclua Universidades e Politécnicos, Fundações, Confederações, para realização de sessões; 
- apoio do Ministério da Economias para realização de sessões de apresentação a empresas com responsabilidade social. 
 
 
Os documentos que acompanharam a OT são anexos à presente ata e dela fazem parte integrante, assim como o Anexo 
1 ao excerto da ata em minuta, que se transcreve: 
 
 

Anexo 1 - Proposta de alteração do Regulamento aprovada 
 
Nos termos do artigo 26.º do Regulamento do Programa Bairros Saudáveis, o prazo de avaliação das candidaturas pelo júri 
não pode exceder os trinta dias consecutivos. Foi entendimento da coordenação nacional, corroborado pela Secretária-
Geral do Ministério da Saúde, que este prazo se inicia no 3 de dezembro, dia seguinte ao termo do prazo do concurso, 
terminando com a aprovação pelo júri da lista preliminar de classificação a que se refere o artigo 24.º do regulamento. 
É do conhecimento de todos que o número de candidaturas submetidas ultrapassou largamente as expectativas e a 
dotação do Programa. Com efeito, foram submetidas 774 candidaturas, que correspondem a um pedido de apoio de 30,4 
milhões de euros. Esta circunstância reforça a necessidade de o processo de avaliação ser rigoroso e fundamentado, já que 
muitas das candidaturas apresentadas ficarão inevitavelmente fora do apoio financeiro disponível.  
É também este o entendimento do júri, que na sua reunião de 14.12.2020 deliberou solicitar à Entidade Responsável uma 
prorrogação do prazo de avaliação das candidaturas, face ao elevado volume de trabalho envolvido e à exigência que todos 
os jurados pretendem colocar nesta avaliação. A proposta do júri é no sentido de triplicar o prazo máximo inicial de 30 dias 
seguidos, já que o número de candidaturas também triplicou face à expectativa existente e sem prejuízo de poderem vir a 
aprovar a lista preliminar de classificação mais cedo. 
A coordenação nacional do Programa apoia esta solicitação do júri desde que seja igualmente prorrogado o prazo de 
execução dos projetos que venham a ser apoiados, o que implica alterar em conformidade o prazo fixado no nº 2 do artigo 
4º do regulamento, que apontava para a conclusão do Programa em 31 de dezembro de 2021, de acordo com o limite 
máximo de dezoito meses previsto na Resolução do Conselho de Ministros nº 52-A/2020, de 1 de julho. 
Compete à Entidade Responsável, que aprovou o regulamento, aprovar eventuais alterações ao mesmo, submetendo-as a 
homologação ministerial das áreas governativas correspondentes. Contudo, a alteração de prazo solicitada implica uma 
alteração da já referida Resolução do Conselho de Ministros, bem como da Resolução do Conselho de Ministros nº 
90/2020, de 27 de outubro, que autorizou a repartição plurianual dos encargos do Programa nos anos de 2020 e 2021. 
Assim, a Entidade Responsável delibera: 
1. Alterar a redação do artigo 26.º do Regulamento do Programa Bairros Saudáveis para: 
“O prazo de avaliação das candidaturas pelo júri não pode exceder os noventa dias consecutivos.” 
2. Alterar a redação do nº 2 do artigo 4º do regulamento para: 
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“O presente ciclo do Programa iniciou-se em 2 de julho de 2020 e termina em 30 de abril de 2022.” 
3. Condicionar estas alterações:  
a) à respetiva homologação pelos ministros das áreas governativas responsáveis pelo Programa;  
b) à aprovação pelo Conselho de Ministros da prorrogação do prazo do Programa Bairros Saudáveis até 30 de abril de 2022 
e da consequente autorização no sentido de os encargos orçamentais, já autorizados, que não sejam executados em 2021, 
poderem ser executados em 2022, sendo satisfeitos por verbas adequadas inscritas e a inscrever no orçamento da 
Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. 
 
 
 

A coordenadora nacional A Secretária-Geral do Ministério da Saúde 

 

 

 

 

Helena Roseta Ana Pedroso 
 

 


