
Proposta de plano de pagamentos a anexar ao Protocolo de Cooperação  

entre o Programa Bairros Saudáveis e a Plataforma ODSlocal 

 

Considerandos: 

1. A minuta do Protocolo de cooperação entre o Programa Bairros Saudáveis e a Plataforma 

ODSLocal, adiante designado como Protocolo PBS-ODSlocal, foi aprovada na 33ª reunião da 

Entidade Responsável, em 6 de junho de 2022. O protocolo PBS-ODSlocal foi assinado pelas 

partes em 24 de junho de 2022 e disponibilizado no site do Programa.  

2. A Plataforma colaborou ativamente na realização dos Fóruns Regionais dos Bairros 

Saudáveis, que tiveram lugar entre 27 de junho e 8 de julho de 2022 nas cinco áreas regionais 

do Programa. Em todos os Fóruns, o Dr. João Guerra, da equipa técnica do ODSlocal, 

introduziu a temática dos ODS, explicando os antecedentes do conceito de desenvolvimento 

sustentável até à aprovação pela ONU dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, 

apresentou a missão e as ferramentas criadas pela plataforma ODSlocal e convidou todos os 

projetos dos Bairros Saudáveis a inscreverem-se no portal. A apresentação está disponível no 

site, como documento de apoio aos Fóruns Regionais.  

3. O financiamento, até ao limite de 60.000 euros, suportado pelo Programa Bairros Saudáveis 

e a pagar ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, deve ser disponibilizado 

de forma faseada de acordo com o plano de pagamentos a incluir como Anexo ao protocolo, 

nos termos do nº 2 da Cláusula Quarta do protocolo. 

4. Ouvida a Plataforma ODSlocal, através do seu coordenador Prof João Ferrão, foi acordado 

um faseamento do financiamento em três tranches, que acompanham os sucessivos níveis da 

avaliação a desenvolver, assim distribuídas: 

1ª tranche – 30% do total, no montante de 18.000 euros, em julho de 2022, com a conclusão do 

1º nível de avaliação; 

 

2ª tranche – 40% do total, no montante de 24.000 euros, em setembro de 2022, com a conclusão 

do 2º nível de avaliação; 

 

3ª tranche – 30º do total, no montante de 18.000 euros, em dezembro de 2022, com a conclusão 

do 3º e 4º níveis de avaliação. 

 

Estes níveis de avaliação foram apresentados na 31ª Reunião da Entidade Responsável, realizada 

em 10 de maio de 2022 (doc 7) e evoluem em paralelo com a execução dos projetos, a partir da  

sua inscrição no portal ODSlocal.   

 

5. É necessário que a Entidade Responsável aprove o plano de pagamentos a anexar ao 

protocolo aprovado. 

 

 

 

 

 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/064a244cb52dea909f65c9ffee84a7be253eb14188d0f33b44ca31c85e4e2c95.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/foruns-regionais/,000172/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/34ddc18abd1dc9302becbb282edf952e66decfda148b3696ccc00a082f7f68d9.pdf


Proposta de deliberação 

 

Ao abrigo do artigo 40.º do Regulamento do Programa, tendo presente o protocolo de 

cooperação entre o Programa Bairros Saudáveis e a Plataforma ODSlocal, nomeadamente o nº 

2 da Cláusula Quarta, proponho que a Entidade Responsável delibere aprovar: 

 

a) o seguinte plano de pagamentos ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa: 

1ª tranche – 30% do total, no montante de 18.000 euros, em julho de 2022, com a conclusão do 

1º nível de avaliação; 

2ª tranche – 40% do total, no montante de 24.000 euros, em setembro de 2022, com a conclusão 

do 2º nível de avaliação; 

3ª tranche – 30º do total, no montante de 18.000 euros, em dezembro de 2022, com a conclusão 

do 3º e 4º níveis de avaliação. 

 

b) a minuta de Anexo ao Protocolo que se junta a esta proposta e deverá ser assinada pelo 

Presidente do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS, IP), em 

representação da Entidade Responsável pelo Programa Bairros Saudáveis, e pela Diretora do 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, em representação da Plataforma 

ODSlocal. 

 

 

Lisboa, 17 de julho de 2022 

 

 

A Coordenadora Nacional 

 

 
 

Helena Roseta 

 

 

Anexo: Minuta do Anexo ao Protocolo PBS-ODSlocal 

 

 

 

 

 

 

 


