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Participantes 

Presenças: 

Equipa Coordenação Nacional: 

− Helena Roseta, Isabel Loureiro, Hugo Esteves, 

Aitor Varea Oro, Mário Jorge Santos   

 

Não foi anotada a presença dos membros das equipas de 

coordenação regional, embora se tivesse verificado que 

todas as equipas estavam representadas.  

 

A reunião não teve apoio de secretariado, por motivos de 

férias. 

 

 

 

Ordem de trabalhos 

1. Aprovação das atas de 25 e 26 de agosto de 2020 (doc 1, com anexos A e B, e doc 2, com anexo A) 
2. Informações 
3. Indicadores de saúde (doc 3, 4, 5 e 6) 
4. Outros assuntos 
5. Marcação da próxima reunião 

 
 

Assuntos discutidos 

1. Aprovação das atas das reuniões de 25 e 26 de agosto – As atas foram aprovadas por todos os presentes.  
 
2. Informações – A coordenadora nacional informou que está prevista reunião da Entidade Responsável no dia 2 de 
setembro, para aprovação da versão final do projecto de Regulamento para submissão a consulta pública e do projecto 
de questionário participativo. A consulta pública abrirá logo que a ER aprove estas decisões e o site do Programa esteja 
operacional. Prevê-se que se prolongue até finais de setembro. 
 
3. Indicadores de saúde – Aitor Varea Oro apresentou os documentos 3 e 4. O documento 5 não tinha sido distribuído 
com a Ordem de Trabalhos, pelo que ficou de ser enviado a todos. Este documento contém uma lista de 18 indicadores 
de saúde, alguns dos quais têm de ser obtidos junto da DGS ou outras entidades de âmbito nacional, enquanto outros 
podem ser obtidos pelas ARS através do código ICPC-2 indicado no documento. Hugo Esteves, Isabel Loureiro e Mário 
Santos esclareceram dúvidas. Aitor Varea explicou que para poder produzir indicadores para o Programa precisa de saber 
a população da área abrangida em cada caso, pois sem isso não se consegue construir ratios. Ficou assente que a ECN iria 
diligenciar junto da Representante do MS na Entidade Responsável para serem solicitados os indicadores de âmbito 
nacional.  
 
4. Outros assuntos  
Foi apresentada a versão final proposta para o artigo 8.º do projecto de Regulamento (doc 6), que diz respeito aos critérios 
de elegibilidade dos territórios de intervenção dos projectos a candidatar ao programa.     
 
5. Marcação da próxima reunião 
Não ficou agendada a data da próxima reunião. 
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Documentos 
 
Os documentos 1, com os seus anexos, 2, com os seus anexos, 3, 4, 5 e 6 referidos na Ordem de Trabalhos são anexos a 
esta ata e dela fazem parte integrante. 

 


