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Ata 
 
Participantes: Helena Roseta (HR), Isabel Loureiro (IL), Tiago Mota Saraiva (TMS), Aitor Varea 
Oro (AV), Hugo Esteves HE), Mário Jorge Santos (MJS), Susana Tavares (ST) e Sofia Meneses, que 
secretariou. 
 
Ordem de trabalhos da 5ª reunião  
1. Aprovação da ata da reunião de 21.7.2020  
2. Ponto de situação:  
 - deliberações da ER de 23.7.2020 
 - equipas regionais – definir modo de articulação 
 - projecto de regulamento  
3. Indicadores – ponto de situação; participação da DGT 
4. Preparação da próxima reunião da ER 
5. Outras questões 
 
Assuntos tratados: 
1. Foi aprovado o resumo da 4ª reunião, de 21.7.2020 

 
2. HR informou sobre as deliberações tomadas na última reunião da ER, ficando acordado o 
envio aos membros da ECN do draft dessa reunião para conhecimento, destacando os seguintes 
pontos: 

a) Ter ficado consensualizado que nas cinco Equipas de Coordenação Regional deve ser 
adicionado um elemento a indicar pelo ponto focal da Presidência do Conselho de 
Ministros. 

b) Ter ficado acordado que deve ser realizada uma reunião por videoconferência entre a 
Equipa Coordenação Nacional e as Equipas Regionais para articulação dos 
procedimentos a adoptar. A ECN decide que a mesma se deve realizar dia 12 de Julho, 
4ªfeira, às 11h; Isabel Loureiro comunica que em conjunto com Aitor Varea Oro estão a 
elaborar um power point para apresentar nessa reunião. A ECN consensualiza que nessa 
reunião deve ficar bem definido o que se vai solicitar a cada equipa regional. 

c) Não ter existido, por parte da ER, nenhuma objecção à linha gráfica do programa e à 
estrutura do site, bem como à estimativa de encargos de funcionamento para o 
presente ano (não inclui a primeira tranche do financiamento dos projectos), num valor 
total de 38.100 euros. 

d) Ter ficado acordado que a dotação orçamental do Programa deve ser inscrita no 
orçamento da Secretaria Geral do Ministério da saúde, através de despacho conjunto 
das sete (7) áreas governativas referidas no n.º 7 da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 52-A/2020, cabendo a esta Secretaria Geral celebrar contratos e protocolos. 

e) A Secretária Geral do Ministério da Saúde ficou de verificar junto da Ministra da Saúde 
a melhor forma de articular com as entidades patronais dos membros da Equipa 
Coordenação Nacional, Isabel Loureiro (Escola Nacional de Saúde Pública) e Hugo 
Esteves e Mário Jorge Santos (Médicos de Saúde Pública) a participação destes na 
Equipa de Coordenação Nacional. Segundo Helena Roseta, a situação dos dois primeiros 
ficará eventualmente resolvida por um despacho da Ministra da Saúde a indicar que 
ambos fazem parte da ECN do Programa. Em relação a Isabel Loureiro, não ficou 
esclarecido como proceder. É preciso insistir neste ponto. 

f) Em relação ao Projecto de Regulamento, Helena Roseta comunica que foi apresentado 
na última reunião da EQ um draft da estrutura do regulamento, com os capítulos e as 
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epígrafes dos artigos, sendo que se comprometeu a enviar aos seus membros até dia 7 
de julho  o draft completo do projecto, pois é necessário que o mesmo seja aprovado 
até dia 14 de agosto.  
 

De seguida HR apresentou o quadro comparativo que está a elaborar, que segue estrutura de 
capítulos e artigos da estrutura do regulamento e compara o disposto na RCM 52-A/2020 com 
os contributos do TMS e do AV e a sua própria proposta de redacção.  
Comprometeu-se a tentar enviar até dia 2 de agosto aos membros da ECN esse quadro 
comparativo completo, para ser aprovado na próxima reunião, que ficou agendada para dia 5 
de agosto, às 17h. 
 
3. Helena Roseta comunicou que foi entregue aos pontos focais a ficha de indicadores, sendo 
explicado que o objectivo é  conseguir uma lista o mais exaustiva possível dos indicadores que 
cada ponto focal pode obter na respectiva área governativa,  à escala disponível e com 
referência à data e à fonte dos dados,  comprometendo-se estes a recolher os dados estatísticos 
dentro das suas competências governativas.  
 
AV apresentou os gráficos que já elaborou com os dados obtidos do INE/Censos 2011 para os 
indicadores 1,2 e 4. Aitor afirma que não tem alguns dados, como por exemplo o estado de 
conservação do edificado, o que permitiria ter um gráfico mais exacto. Helena Roseta pede que 
na cartografia os concelhos em que existam rios, a delimitação do concelho siga o limite do 
mesmo e não o limite do ponto médio do rio.  
 
AV diz que na reunião que vai ter com a DGT vai pedir dados mais centrados no edificado, que 
permitam melhorar o critério 1 referente à habitabilidade, mas também dados sobre 
distribuição geográfica das unidades de cuidados de saúde, o permitirá aprimorar o critério 6, 
bem como os constrangimentos no acesso à saúde, em termos de distância física.  
 
IL comunicou que vai, conjuntamente com AV, ter uma reunião com Carla Nunes - Diretora da 
Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, para obter dados mais 
actualizados sobre os critérios relacionados com a área da saúde, no próximo dia 31 de Julho às 
14h30. 
 
ST afirma que os dados relativos ao critério sobre a percentagem de jovens em abandono escolar 
podem ser obtidos através das CPCJ, sendo que alguns dos dados só estão disponíveis ao nível 
concelhio e não de freguesia. Julga ter essa informação brevemente.  Afirma ainda, que sobre o 
indicador de idosos em situação de isolamento ou pobreza, as CCDR possuem estes dados, 
podendo os mesmos ser obtidos através das equipas regionais.  
 
HE disponibiliza-se para obter os dados relativos ao critério 7 (Vacinação), e também os dados 
estatísticos sobre a percentagem de pessoas sem médico de família, afirmando, no entanto, que 
o constrangimento no acesso à saúde (critério 6), abrange muito mais que somente esse 
indicador. 
 
IL questiona sobre como se podem obter os dados relativos ao indicador 6 sobre a barreira 
linguística. HR afirma que estes podem ser obtidos através do ACM e dos membros dos CLAIM - 
Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes, que poderão até fazer parte das Equipas 
Regionais.   
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MJS afirma que também será importante cruzar o indicador referente ao edificado em altura 
com o de isolamento de idosos (critério 4), pois uma das razões deste isolamento reside, muitas 
das vezes, nas avarias dos elevadores.  
 
HR afirma que os indicadores recolhidos nesta fase originarão um mapeamento indicativo, 
sendo que o mapeamento final será aperfeiçoado com os dados mais recentes e com os obtidos 
na consulta pública.  
 
HR afirma que será importante nas sessões de capacitação serem dados exemplos práticos sobre 
indicadores, como por exemplo, quanto tempo demora uma pessoa a deslocar-se até ao centro 
saúde e se tem dificuldades de transporte, pelo que ela e TMS colocarão sob a forma de 
perguntas os sete critérios elegíveis, facilitando desse modo que nessas sessões se veja se 
determinado bairro cumpre ou não esses critérios. 
 
IL questiona se não se pode já disponibilizar online o questionário de participação de consulta 
publica, afirmando Helena Roseta que este só será colocado online quando o site estiver 
operacional, o que se prevê poder atrasar-se dadas as dificuldades de operacionalizar os 
procedimentos orçamentais. O mais tardar o site deveria ficar on-line no final de agosto, levando 
a acumular em setembro a consulta pública com as sessões de capacitação.  
 
 
4. Não foi debatido este ponto da OT. 
 
5. HR e IL comunicam que tiveram uma reunião com vários médicos do grupo do Cipriano Justo, 
que se mostraram interessados no Programa. HR comunica irá ter dia 30 de julho uma reunião 
com diversos académicos ligados à Associação Rede H - Rede de estudos sobre a habitação e  
que, com AV, irão reunir no mesmo dia com a DGT para definir os termos do apoio desta ao 
processo de mapeamento e à disponibilização da cartografia produzida em sistema de dados 
abertos. 
 
Marcação da próxima reunião 
 
Fica agendada nova reunião para dia 5 de agosto às 17h, para apreciação do projecto de 
Regulamento. 
 


