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       MUNICÍPIO DO BARREIRO 

         ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
       

      DELIBERAÇÃO 
                              Nº 41/2021 

    
Reunião Ordinária da Assembleia Municipal do Barreiro, realizada em 

15 de junho de 2021 
 
 

SAUDAÇÃO 
AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO E COOPERATIVO 

 
 

O Programa Bairros Saudáveis é um programa público, de natureza participativa, para 
melhoria das condições de saúde, bem-estar e qualidade de vida em territórios 
vulneráveis.   
 
É um Programa de pequenas intervenções, através do apoio a projetos apresentados por 
associações, coletividades, organizações não governamentais, movimentos cívicos e 
organizações de moradores, em articulação com as autarquias, as autoridades de saúde 
ou demais entidades públicas. Visa sobretudo dar algum poder, no sentido de “poder 
fazer”, a comunidades residentes e pessoas ou organizações intervenientes em territórios 
vulneráveis.  
 
O Programa financia, com um montante máximo de 50.000 euros, projetos apresentados 
através de procedimento concursal por parcerias locais para melhorias nesses territórios 
e tem como objetivos específicos:  
 

• Promover iniciativas de desenvolvimento local e de capacitação das comunidades 
locais, dando apoio material e institucional à auto-organização da população e à 
sua participação na melhoria das respetivas condições de vida e dos determinantes 
em saúde;  
  

• 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;  

  
• Promover o desenho e a gestão participados na construção e requalificação de 

espaços públicos e/ou comuns mais seguros, inclusivos e saudáveis, que 
valorizem o desenvolvimento humano e a sustentabilidade ambiental;  

  
• Eliminar barreiras ou fatores de discriminação, contribuindo para uma imagem 

positiva das diferentes comunidades que partilham o espaço local e combatendo 
informações falsas ou estigmatizantes.  

  
Tendo em conta os objetivos enunciados, a participação neste tipo de programas reveste-
se de uma importância relevante para as populações que dela beneficiam.  
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Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro decide saudar todas as Associações, 
Coletividades, Cooperativas e outras entidades, que através da apresentação de 
candidaturas ao Programa Bairros Saudáveis, e da sua concretização, contribuem 
objetivamente para a melhoria das condições de saúde, bem-estar e qualidade de vida 
das populações e, designadamente, tendo em conta as que intervêm no Concelho do 
Barreiro, saudar em particular:   
  

 A RUMO, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, pelo projeto 553 “Unir 
Comunidades” (Santo António da Charneca / Cidade Sol);  
  

 A NÓS - Associação de Pais e Técnicos para a Integração do Deficiente, pelo projeto 
572 “RENASCER o Bairro das Palmeiras” (Barreiro / Bairro das Palmeiras);  
  

 A Sociedade Democrática União Barreirense “Os Franceses”, pelo projeto 687 
“Laboratório de Inovação Comunitária” (Barreiro – Barreiro Velho).  
  

 As demais Associações que em regime de parceria engrandecem as candidaturas 
acima referidas.  

  
Através destas e outras ações, o Movimento Associativo Barreirense continua a mostrar 
o seu papel e intervenção determinante junto das diversas comunidades onde se inserem.  

 
 
Aprovado por unanimidade. 
 
 
 
Barreiro, 15 de junho de 2021 
 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, 
 

 
                                                       André Pinotes Batista 
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