
Fóruns Regionais dos Bairros Saudáveis (draft) 

 

1. O Regulamento do Programa Bairros Saudáveis prevê, no artigo 39.º, a possibilidade de 

constituição de um Conselho do Programa Bairros Saudáveis, em que terão assento 

representantes de todos os projetos aprovados e financiados, ao qual caberá promover o 

acompanhamento e monitorização do Programa, fazer balanços periódicos da sua 

implementação, permitir a partilha de experiências e propor à equipa de coordenação nacional 

medidas de ajustamento, quando necessário.  

2. A gestão financeira do Programa tem-se revelado muito morosa, por razões que por vezes 

não são da responsabilidade da coordenação nacional. Esta morosidade provoca, não apenas 

atrasos e constrangimentos ao Programa e aos projetos, mas também dificuldades várias no 

acompanhamento de proximidade que os projetos requerem e pouca capacidade de organizar 

momentos de partilha de experiências e avaliação colaborativa do trabalho de todos.  

3. A fim de criar condições para que essa proximidade e partilha possam ocorrer, propõe-se a 

organização de cinco Fóruns Regionais, a realizar em princípio até ao final de junho, em datas e 

locais a articular com as equipas de coordenação regional. Os Fóruns devem ser realizados em 

formato presencial, em articulação com as redes sociais do Programa. 

4. Todos os projetos de cada área regional serão convidados a participar nos Fóruns Regionais, 

mediante inscrição prévia das equipas envolvidas. As despesas de transporte dos participantes 

são consideradas elegíveis nos orçamentos dos projetos, cabendo às equipas regionais 

assegurar os locais de realização e à equipa nacional todas as demais despesas de organização, 

nomeadamente catering, secretariado e distribuição de documentação. 

5. A ordem de trabalhos dos Fóruns, a articular com as equipas de coordenação regional, 

incluirão necessariamente um tempo para apresentação de projetos e um tempo para trabalho 

de grupo, a fim de recolher propostas que possam ser aprovadas na sessão de encerramento. 

6. A coordenação nacional e regional poderá convidar entidades externas para participar nos 

Fóruns regionais. 

 

Lisboa, 8 de maio de 2022 
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Helena Roseta 

 

 

 


