
 

 

PROGRAMA BAIRROS SAUDÁVEIS 
(RCM n.º 52-A/2020, de 1 de julho) 

Entidade Responsável  
 

Excerto da ata da Reunião 32/ER/2022 
Aprovada em minuta em 18.05.2022 

 

Local   
Reunião on-line via 
zoom 

Data 18.05.2022 Hora início 10:30 Hora fim 10:55 

 

 

Participantes 

Presenças:  
- Helena Roseta, Coordenadora Nacional  
  
- Henrique Sá-Melo, representante da ACSS, IP 
 
- Nuno Félix, representante do MAAC na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- Rita Gonçalves, em representação de José Reis, 
representante do ACM na Entidade Responsável pelo 
Programa 
 
- Filipa Comparado, representante do MCT na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- Nuno Serra, representante do MIH na Entidade 
Responsável pelo Programa 
 
- Joel Vasconcelos, representante do MA na Entidade 
Responsável pelo Programa  
 
Secretariado – Catarina Homem 

Ausências justificadas: 
- Ana Pedroso, Secretária-Geral do Ministério da Saúde  
 
- Sofia Nabais, representante do MTSSS na Entidade 
Responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ordem de trabalhos (excerto) 

1. Proposta de pagamento da 2ª tranche aos projetos com relatórios aprovados (doc 1a e 1b) 

 

Assuntos discutidos (excerto) 

Por deliberação da Entidade Responsável e a pedido da Coordenadora Nacional (CN), foi deliberado aprovar em minuta o 
excerto da ata da presente reunião relativo às deliberações tomadas sobre o ponto 1 da Ordem de Trabalhos.  

1. Proposta de pagamento da 2ª tranche aos projetos com relatórios aprovados (doc 1a e doc 1b); 
Foi aprovado por unanimidade dos presentes, ao abrigo do artigo 31.º, n.º, alínea c) do regulamento e por proposta da CN: 
a) Aprovar o pagamento da 2ª tranche de financiamento, no montante total de 119 787,80 euros, aos 13 projetos da tabela 
anexa; 
b) Solicitar à ACSS, IP que promova as transferências indicadas, na condição de terem sido apresentados pelas respetivas 
entidades promotoras comprovativos atualizados de situação regularizada perante a autoridade tributária e a segurança 
social. 
Os documentos doc 1a e doc 1b constam do site na página da 32ª reunião da Entidade Responsável. 
 

A coordenadora nacional  A Secretária-Geral do Ministério da Saúde 

  

 

 

Helena Roseta Ana Pedroso 
 

 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/83aae32af1fe4793b28a5bd7c566470d952de57be2feb18f3a3a762bf25d740b.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/31a81447aa265ec3d0816b2da9151392803613e7e7a9e058e184f836f84827c
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000692,000009/index.htm

