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   Capítulo I – Natureza, 
âmbito, objectivos e 

duração 

 

    Artigo 1.º 
Natureza e âmbito 

 

 
A presente resolução cria o 
Programa Bairros Saudáveis, de 
âmbito nacional, 
como um instrumento 
participativo que promove 
iniciativas de saúde, sociais, 
económicas, ambientais e 
urbanísticas junto das 
comunidades locais mais 
atingidas pela pandemia, ou 
por outros fatores que afetam 
as suas condições de saúde e 
bem-estar. 

(RCM, final do preâmbulo) 

  1. O Programa Bairros 
Saudáveis, criado pela 
Resolução de Conselho de 
Ministros 52-A/2020, de 1 de 
julho, rectificada pela 
Declaraçãp de Rectificação nº 
25-B/2020, de 23 de julho, é 
um instrumento participativo 
que promove iniciativas de 
saúde, sociais, económicas, 
ambientais e urbanísticas junto 
das comunidades locais mais 
atingidas, susceptíveis ou 
vulneráveis à pandemia, ou a 
outros fatores que afetam as 
suas condições de saúde e 
bem-estar. 
 
2. O Programa abrange o 
território nacional continental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alteração acordada na reunião 
de 5.8.2020 
 
 
 
 
Alteração acordada na reunião 
de 5.8.2020 

   Artigo 2.º 
Objectivo geral 

 

Criar o Programa Bairros 
Saudáveis, doravante 
designado por Programa, com 
a finalidade de dinamizar 
parcerias e intervenções locais 

 
 
 
 
 

A redação (da nossa proposta) 
inicial dava a entender que as 
autoridades locais de saúde 
apoiavam o instrumento de 
política pública; a nova redação 

 
 
 
O Programa visa dinamizar 
parcerias e intervenções locais 
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de promoção da saúde e da 
qualidade de vida das 
comunidades territoriais, 
através do apoio a projetos 
apresentados por associações, 
coletividades, organizações não 
governamentais, movimentos 
cívicos e organizações de 
moradores, em colaboração 
com as autarquias e as 
autoridades de saúde. 

(RCM, 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

parece dar a entender que se 
dinamizam parcerias “em 
colaboração com as autarquias 
e autoridades de saúde”. No 
regulamento e na difusão do 
programa deve ser evidente 
que, para apresentar uma 
proposta, não é essencial 
envolver estes parceiros. 

de promoção da saúde e da 
qualidade de vida das 
comunidades territoriais, 
através do apoio a projetos 
apresentados por associações, 
coletividades, organizações não 
governamentais, movimentos 
cívicos e organizações de 
moradores, em colaboração, 
nomeadamente, com as 
autarquias, as autoridades de 
saúde ou demais entidades 
públicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alteração acordada na reunião 
de 5.8.2020 
 

   Artigo 3.º 
Objectivos específicos 

 

O Programa tem como 
objectivos: 
 
a) A criação de um clima 
favorável à capacidade de 
iniciativa e à capacitação das 
comunidades locais, dando 
base material e apoio 
institucional à auto-
organização da população e à 
sua participação na melhoria 
das respetivas condições de 
vida e dos determinantes em 
saúde; 
 
 
 

 
 
 
- promover uma dinâmica 
favorável às iniciativas de base 
e desenvolvimento local, ao 
reforço e empoderamento de 
comunidades e criação 
modelos de organização 
colectiva experimentais, 
dando apoio material e 
institucional à auto-
organização das populações e à 
produção de respostas locais 
que se traduzam na melhoria 
das condições de vida e 
respectivo habitat. 

 O Programa tem como 
objectivos específicos: 
 
a) Promover de iniciativas de 
desenvolvimento local e de 
capacitação das comunidades 
locais, dando base apoio 
material e apoio institucional à 
auto-organização da população 
e à sua participação na 
melhoria das respetivas 
condições de vida e dos 
determinantes em saúde; 
 
 
 
 

Alterações acordadas na 
reunião de 5.8.2020, redacção 
ST revista HR  
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b) A transformação do capital 
social, da cidadania ativa e do 
trabalho em rede em forças 
vivas e influentes do 
desenvolvimento local, 
viabilizando intervenções  
céleres e eficazes que criem 
comunidades mais resilientes, 
inclusivas e saudáveis; 
 
 
 
c) A criação de condições para 
a construção de espaços 
públicos seguros, inclusivos e 
saudáveis, promovendo um 
desenho e gestão participados 
dos mesmos e de promoção da 
proteção ambiental; 
 
 
 
 
 
d) A contribuição para uma 
imagem positiva das 
comunidades mais  
carenciadas ou excluídas, 
potenciando a sua integração e 
eliminando barreiras e 
discriminações no acesso aos 
bens e serviços. 

 
Transformar o capital social e 
humano, a cidadania ativa e o 
trabalho em rede em alavancas 
promotoras do 
desenvolvimento local e saúde 
pública, viabilizando 
intervenções céleres e eficazes 
que criem comunidades mais 
resilientes, inclusivas e 
saudáveis; 
 
 
Criar condições para a criação 
e construção de espaços 
públicos e/ou comuns mais 
seguros, inclusivos e saudáveis, 
promovendo (um) desenho e 
gestão participados que 
valorizem o desenvolvimento 
humano – nas suas vertentes 
pessoais, sociais, culturais e 
económicas – e a 
sustentabilidade ambiental; 
 
Contribuir para uma imagem 
positiva das diferentes 
comunidades, desde as mais 
carenciadas às mais isoladas, 
potenciando a sua capacidade 
de produção de respostas, 
combatendo notícias falsas e 

 
b) Viabilizar intervenções 
céleres e eficazes que criem 
comunidades mais resilientes, 
inclusivas e saudáveis, através 
da transformação do capital 
social e humano, da cidadania 
ativa e do trabalho em rede; 
 
 
 
 
 
c) Promover o desenho e a 
gestão participados na 
construção de espaços públicos 
e/ou comuns mais seguros, 
inclusivos e saudáveis, que 
valorizem o desenvolvimento 
humano e a sustentabilidade 
ambiental; 
 
 
 
 
d) Eliminar barreiras ou 
factores de discriminação, 
contribuindo para uma imagem 
positiva das diferentes 
comunidades que partilham o 
espaço local e combatendo 
informações falsas ou 
estigmatizantes. 
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RCM, 2 rumores e eliminando barreiras 

ou factores de discriminação. 
 
 

    Artigo 4.º 
Ciclo e duração  

 

O Programa tem uma duração 
de 12 a 18 meses. 

RCM, 12  

 Entre as questões que ficaram 
de fora e devem ser incluídas: 
- Anexo 1 da proposta  

1. O ciclo do Programa inclui as 
seguintes etapas: 
a) Preparação 
b) Divulgação e capacitação 
c) Apresentação de 
candidaturas 
e) Apreciação e avaliação de 
candidaturas 
f) Divulgação de resultados e 
assinatura de protocolos de 
parceria 
g) Execução dos projectos 
h) Prestação de contas e 
avaliação participativa.  
 
2. O primeiro ciclo do Programa 
iniciou-se em 1 de julho de 
2020 e termina em 31 de 
dezembro de 2021. 

Acordado em reunião de 
5.8.2020 
 

   Capítulo II – Coordenação 
e Entidade Responsável  

 

   Artigo 5º 
Coordenação nacional 

 

Compete à coordenadora 
nacional, juntamente com a 
equipa de coordenação que 
venha a constituir para 
a coadjuvar e em 

  1. A dinamização e 
coordenação do Programa é 
competência da equipa de 
coordenação nacional, que 
funciona como órgão colegial 
liderado pela coordenadora 

Acordado em reunião de 
5.8.2020 
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articulação com a entidade 
responsável, a dinamização da 
implementação do Programa, 
não sendo as atividades da 
coordenadora remuneradas. 

RCM, 5 e Declaração de 
Retificação 25-B/2020, de 23 

de julho 

nacional designada pela RCM 
52-A/2020, de 1 de julho, em 
articulação com a Entidade 
Responsável e com as equipas 
de coordenação regional. 
 
2. A equipa de coordenação 
nacional é composta pela 
coordenadora nacional e por 
cidadãos de reconhecida 
competência em diferentes 
áreas, sendo a sua constituição 
aprovada pela Entidade 
Responsável, sob proposta da 
coordenadora nacional.  
 
3. Compete à coordenadora 
nacional representar a 
Coordenação Nacional, delegar 
funções nos membros das 
equipas de coordenação 
nacional e regionais e 
submeter propostas à Entidade 
Responsável. 
 
4. Compete à equipa de 
coordenação nacional 
apresentar propostas à 
Entidade Responsável, 
promover todas as diligências 
necessárias à implementação, 
desenvolvimento e execução 
do Programa e designar de 
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entre os seus membros, para 
cada uma das cinco áreas 
regionais, um elo de ligação 
que garanta a articulação com 
as respectivas equipas de 
coordenação regional. 
 
5. Compete aos membros da 
equipa de coordenação 
nacional apoiar todas as 
organizações e entidades que 
manifestem interesse em 
desenvolver candidaturas no 
âmbito do Programa. 
 
6. Compete à equipa de 
coordenação nacional, em 
articulação com a Entidade 
Responsável e com as equipas 
de coordenação regional, 
recolher e disponibilizar toda a 
informação relevante para o 
desenvolvimento e 
monitorização consistentes e 
efectivos do programa. 

   Artigo 6.º 
Entidade Responsável 

 

A Entidade Responsável pelo 
Programa é constituída por um 
representante das áreas 
governativas da Presidência do 
Conselho de Ministros, do 
trabalho, solidariedade 

  1. A Entidade Responsável é 
constituída por sete pontos 
focais, designados pelas 
seguintes áreas governativas: 
a) Presidência do Conselho de 
Ministros; 

Acordado em reunião de 
5.8.2020 
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e segurança social, da saúde, 
do ambiente e da ação 
climática, das infraestruturas e 
da habitação, da coesão 
territorial e da agricultura. 

RCM, 7 
 
Sem prejuízo de outras 
competências atribuídas por 
despacho do membro 
do Governo responsável pela  
área da saúde, compete à 
entidade responsável: 
 
a) Garantir a ampla divulgação 
do Programa e das suas regras, 
recorrendo à comunicação 
social, às redes de organizações 
da sociedade civil que intervêm 
nestes territórios, às 
autoridades locais de saúde 
pública e às autarquias locais; 
 
b) Assegurar os meios de apoio 
logístico e administrativo 
necessários à implementação 
do Programa, e bem assim 
suportar as despesas do seu 
funcionamento. 

RCM, 8 
 
 
 

b) Trabalho, solidariedade e 
segurança social; 
c) Saúde; 
d) Ambiente e ação climática; 
e) Infraestruturas e habitação; 
f) Coesão territorial  
g) Agricultura. 
 
 
 
 
2. Compete à Entidade 
Responsável: 
 
a) Garantir a ampla divulgação 
do Programa e das suas regras, 
recorrendo à comunicação 
social, às redes de organizações 
da sociedade civil que intervêm 
nestes territórios, às 
autoridades locais de saúde 
pública e às autarquias locais; 
 
b) Assegurar os meios de apoio 
logístico e administrativo 
necessários à implementação 
do Programa, e bem assim 
suportar as despesas do seu 
funcionamento; 
 
c) Aprovar e submeter a 
homologação dos respectivos 
membros do Governo a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acordado em reunião de 
5.8.2020 
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As condições e requisitos 
aplicáveis ao concurso são 
estabelecidos por 
regulamento aprovado pela 
entidade responsável prevista 
no n.º 7, sujeito a homologação 
dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas 
governativas aí indicadas. 

RCM, 11 
 
 

  

composição da coordenação 
nacional; 
 
d) Aprovar a versão preliminar 
do Regulamento a submeter a 
consulta pública; 
 
e) Aprovar e submeter a 
homologação dos respectivos 
membros do Governo a versão 
final do Regulamento do  
Programa; 
 
f) Aprovar a lista final de 
pontuação das candidaturas 
admitidas; 
 
g) recolher, junto das áreas 
governativas que 
representam, toda a 
informação relevante para o 
desenvolvimento e 
monitorização efectivos do 
Programa; 
 
h) Aprovar as demais 
propostas da equipa de 
coordenação nacional e apoiá-
la no desempenho das suas 
funções. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nova proposta HR 
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3. Por despacho do membro do 
Governo responsável pela área 
da saúde podem ser atribuídas 
outras competências à 
Entidade Responsável. 
 
4. A Entidade Responsável 
reúne a pedido da equipa de 
coordenação nacional ou de 
qualquer dos seus pontos 
focais. 
 
5. A composição e deliberações 
da Entidade Responsável são 
tornadas públicas na 
plataforma informática do 
Programa. 

   Artigo 7.º 
Coordenação Regional 

 

   1. São constituídas cinco 
equipas de coordenação 
regional para apoiar a 
dinamização, implementação e 
desenvolvimento do Programa, 
correspondendo à seguinte 
delimitação: 
a) Norte; 
b) Centro; 
c) Lisboa e Vale do Tejo; 
d) Alentejo; 
e) Algarve. 
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2. O critério de delimitação 
regional corresponde às áreas 
geográficas de intervenção das 
Administrações Regionais de 
Saúde. 
 
3. As equipas de coordenação 
regional são constituídas por 
pontos focais designados pela 
Entidade Responsável, 
abrangendo todas ou parte das 
respectivas áreas governativas. 
 
4. Cada equipa de coordenação 
regional designa entre si um 
coordenador que articula com 
o correspondente elo de 
ligação da coordenação 
nacional, por forma a 
assegurar, na respectiva área 
geográfica e dentro dos 
calendários previstos, a 
implementação, 
desenvolvimento e execução 
de todas as etapas do 
Programa. 
 
5. Cabe às equipas de 
coordenação regional:  
 
a) divulgar o Programa; 
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b) participar e promover ações 
de capacitação; 
 
c) estimular e apoiar a 
apresentação de candidaturas; 
 
d) acompanhar a 
implementação e 
monitorização das 
candidaturas aprovadas; 
 
d) apoiar a equipa de 
coordenação nacional na 
obtenção de toda a informação    
relevante para o 
desenvolvimento e 
monitorização consistentes e 
efetivos do Programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fim da apreciação feita na reunião de coordenação nacional de 5.8.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


