
Proposta de deliberação sobre o projeto 267 - Aldeia + Saudável e Feliz… a vez do… 

ESPAÇO S+ 

 

1. 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 ALDEIA PASSOS 

D`ALEGRIA apresentou, na qualidade de entidade promotora, a candidatura 267, a qual foi 

admitida em sede do referido procedimento e aprovada para financiamento na lista final de 

classificação. 

1.2 No dia 06 de outubro de 20221, foi celebrado o Protocolo de Candidatura nº 267 – 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 ALDEIA PASSOS 

D`ALEGRIA (no ato, representada por Lídia do Céu Ribeiro), na qualidade de promotora da 

candidatura N.º 267 (Segundo Outorgante), projeto com a designação “Aldeia + Saudável e 

Feliz… a vez do… ESPAÇO S+”. 

1.3 Em 22 de outubro de 2021, a ASSOCIAÇÃO ALDEIA PASSOS D`ALEGRIA recebeu a 1ª 

tranche de financiamento, no montante de 12.500 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. Face à inobservância da obrigação de apresentação do 1.º relatório de prestação de 

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

ALDEIA PASSOS D`ALEGRIA notificada por email1 para exercício do direito de audiência prévia 

do projeto n.º 267, 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 267 – Aldeia + Saudável e 

 
1 Enviado pela Coordenadora Nacional do PBS, em 1 de abril de 2022. 



Feliz… a vez do… ESPAÇO S+, 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 ALDEIA PASSOS D`ALEGRIA, entidade promotora do projeto n.º 267 – 

Aldeia + Saudável e Feliz… a vez do… ESPAÇO S+ 

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

ASSOCIAÇÃO ALDEIA PASSOS D`ALEGRIA – enquanto entidade promotora do projeto n.º 267 – 

Aldeia + Saudável e Feliz… a vez do… ESPAÇO S+ – responder2 nos seguintes termos:  

“A Associação Passos d`Alegria rececionou no pretérito dia 11/02/2022 e-mail no qual 

relembrava da necessidade de apresentação do referido relatório de prestação de contas até 

ao dia 14/02/2022, cujo prazo esta entidade procurou cumprir mas que não foi possível, apesar 

das diversas tentativas, atento a impossibilidade do sistema. Remeteu, porém, os documentos 

afetos a tal obrigação via e-mail. Destarte, se atentarmos no vosso e-mail remetido no dia 

15/02/2022, somos informados que os servidores dos Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde (SPMS) bloqueou o acesso ao vosso site, jornal e plataforma de candidaturas, quer ao 

público em geral bem como às entidades registadas na plataforma e ainda ao núcleo executivo 

do programa. Por e-mail datado de 16/02/2022, informámos Vªs Exªs que havia sido 

submetida a candidatura”.  

A entidade promotora em apreço alegou ainda que se encontrava “a cumprir criteriosamente 

os objetivos fixados e a que se comprometeu na candidatura”, enumerando, por um lado, as 

atividades já concluídas, e, por outro, as atividades ainda em curso.  

2.2. A resposta da ASSOCIAÇÃO ALDEIA PASSOS D`ALEGRIA revela-se imprecisa e omissa, a 

saber: imprecisa, em razão do relatório não ter sido submetido na plataforma no dia 16 de 

fevereiro de 2022; omissa, porque não refere que, devido à indisponibilidade temporária da 

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

prorrogado até às 12h00 do dia 18 de fevereiro de 2022. 

2.3. Ademais, na manhã do próprio dia 18 de fevereiro de 2022, um elemento do núcleo 

executivo do PBS contactou individualmente todas as entidades promotoras que ainda não 

tinham submetido na plataforma o 1º relatório de prestação de contas, alertando-as para a 

necessidade de cumprir tal desiderato nesse mesmo dia. 

2.4. A entidade promotora em apreço, contudo, não conseguiu submeter o relatório até à data 

e hora limites fixada para o efeito, daí decorrendo o incumprimento – quer contratual3, quer 

regulamentar4 – dessa obrigação, com o correlato fundamento, por parte da Entidade 

Responsável, de invocá-lo em juízo.  

 
2 Por email enviado a 4 de abril de 2022. 
3 Cfr. Cláusula 3ª, n.º 5 e cláusula 6ª, nº 3 do Protocolo da Candidatura n.º 484 – Programa Bairros 
Saudáveis.  
4 Cfr. Artigo 31.º, n.º 1 e artigo 41.º, n.º 3 do Regulamento do PBS.  



2.5. Por outro lado – e no entanto – dever-se-á relevar o facto de o projeto n.º 267 já ter 

concluído algumas atividades, encontrando-se a cumprir estritamente os objetivos fixados 

aquando da formalização da sua candidatura ao PBS.    

2.6. O processo de validação do 1º relatório de prestação de contas envolve duas fases de 

avaliação: a primeira, de verificação documental e notificação para correções das 

desconformidades identificadas; a segunda, de validação dos relatórios sem 

desconformidades, ou que as tenham corrigido.    

2.7. As entidades promotoras que sejam notificadas para corrigir eventuais desconformidades 

assinaladas nos relatórios poderão retificá-las no prazo de 5 dias úteis após a reabertura da 

plataforma, permitindo a posterior validação dos respetivos relatórios.    

3. Proposta de deliberação 

Assim, atendendo ao facto de o projeto n.º 267 se encontrar a cumprir os objetivos fixados 

aquando da formalização da sua candidatura ao PBS – inclusive, tendo já concluído algumas 

atividades –, promovendo iniciativas (in casu, nos eixos da saúde e social) junto da(s) 

respetiva(s) comunidade(s) local(ais) mais atingidas pela pandemia ou por outros fatores que 

afetam as suas condições de saúde e bem-estar – logo, em consonância com o objetivo 

primordial que levou à criação do Programa Bairros Saudáveis5, – propõe-se à Entidade 

Responsável que delibere: 

a) conceder permissão, a título excecional, à ASSOCIAÇÃO ALDEIA PASSOS D`ALEGRIA – 

enquanto promotora do projeto n.º 267 – para submeter o 1º relatório de prestação de 

contas no prazo de 5 dias úteis concedido às restantes candidaturas para corrigirem os erros 

identificados nos respetivos relatórios, sem possibilidade de retificação, em igual prazo, de 

eventuais inconformidades que o relatório possa apresentar; 

b) caso a ASSOCIAÇÃO ALDEIA PASSOS D`ALEGRIA não submeta o 1º relatório no prazo agora 

concedido, aplicar o disposto no artigo 41.º, n.º 3 do Regulamento, com a consequente 

exclusão do referido projeto do Programa e a correlata obrigatoriedade, por parte da 

ASSOCIAÇÃO ALDEIA PASSOS D`ALEGRIA, de restituir o total da verba já recebida aquando 

da assinatura do Protocolo da candidatura em apreço.    

 

Lisboa, 7 de maio de 2022 

A Coordenadora Nacional  

 

Helena Roseta  

 
5 Cfr. Preâmbulo da Resolução do Conselho 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.  


