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Participantes 

Presenças:  
- Helena Roseta, Coordenadora Nacional 
 
- Ana Pedroso, Secretária-Geral do MS e co-representante 
do MS na Entidade Responsável pelo Programa   
 
- Filipa Comparado, representante do MCT na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- Henrique Sá-Melo, representante da ACSS, IP e co-
representante do MS na Entidade Responsável pelo 
Programa   
 
- Nuno Félix, representante do MAAC na Entidade 
Responsável pelo Programa  
 
- José Reis, representante do MAAP na Entidade 
Responsável pelo Programa  
 
Secretariado – Catarina Homem 
 
Núcleo Executivo – Ricardo Lopes 

Ausências justificadas: 
 
- Joel Vasconcelos, representante do MAA na Entidade 
Responsável pelo Programa 
 
- Nuno Serra, representante do MIH na Entidade 
Responsável pelo Programa 
 
- Sofia Nabais, representante do MTSSS na Entidade 
Responsável 
 
 
 

 
 
 

Ordem de trabalhos 

1. Aprovação da ata da 38ª reunião, de 28 de setembro de 2022 (doc 1) 
2. Proposta de decisão sobre a audiência prévia do projeto 28 (doc 2) 
3. Data de emissão das faturas de despesas elegíveis (doc 3) 
4. Outros assuntos 

 
 
 

Assuntos discutidos 

1. Aprovação da ata da 38ª reunião, de 28 de setembro de 2022 (doc 1) 
 
A ata da 38ª reunião foi aprovada por unanimidade dos presentes. 
 
2. Proposta de decisão sobre a audiência prévia do projeto 28 (doc 2) 
 
O jurista do Núcleo Executivo do Programa, Ricardo Lopes, apresentou o Relatório do procedimento de audiência prévia 
aos interessados sobre o sentido provável da decisão (nos termos do artigo 126.º do Código do Procedimento 
Administrativo), previamente enviado a todos os membros da Entidade Responsável e não publicitado no site em 
cumprimento do RGPD. Após esclarecimentos, a Entidade Responsável deliberou, de acordo com a proposta de decisão do 
Relatório, aplicar ao projeto 28 o artigo 41º do Regulamento do Programa Bairros Saudáveis. 
 
Esta decisão foi aprovada por unanimidade dos membros da Entidade Responsável presentes e teve a concordância, 
expressa por email, de Sofia Nabais e Nuno Serra. 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/cb5697826033dced2597fc85ed5bc2075aaa9d4e78697983812743ae30a50197.pdf
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3. Data de emissão das faturas de despesas elegíveis (doc 3) 
 
A Coordenadora Nacional expôs a necessidade de ficar muito claro o procedimento a adotar para as despesas realizadas 
em outubro de 2022, mês em que os projetos devem ser concluídos até 10 de outubro. Tendo presentes os critérios de 
elegibilidade das despesas em vigor e após debate, a Entidade Responsável aprovou, por consenso dos presentes, a 
seguinte deliberação: 
 
“Atendendo a que está em curso o mês de conclusão de atividades dos projetos, a Entidade Responsável deliberou que, 
sem prejuízo dos critérios de elegibilidade já aprovados e disponibilizados no site, podem ser aceites faturas emitidas após 
10 de outubro de 2022, desde que digam respeito a despesas realizadas até à data de conclusão dos projetos, mediante 
declaração da entidade promotora que o comprove.” 
 
4. Outros assuntos 
 
A Secretária-Geral lembrou a candidatura ao Prémio ISCTE Políticas Públicas 2022 e disponibilizou-se para preencher o 
formulário para candidatar o Programa Bairros Saudáveis.  
A Coordenadora Nacional deu conhecimento do evento de encerramento do Programa que a coordenação nacional 
pretende levar a efeito em novembro de 2022, que teve o apoio dos presentes. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi aprovada a ata da reunião. 
 

Documentos 

Os documentos da Ordem de Trabalhos disponibilizados no site, na versão aprovada quanto ao doc 3, fazem parte 

integrante desta ata. O doc 2 foi enviado a todos os membros da Entidade Responsável e faz parte do processo da audiência 

prévia do projeto 28, disponível na Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. 

 

 
A coordenadora nacional  A Secretária-Geral do Ministério da Saúde 

  

 

Helena Roseta Ana Pedroso 
 

 

 
 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/ed75e66d5f3e6e954b1da3e5eb334cee9c3651e33fb1a174dbf513b81b8ab3a7.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000746,000145/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/projetos/perguntas-frequentes/000746,000145/index.htm

