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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 6ª reunião  
1. Aprovação da ata da reunião de 29.7.2020  
2. Apreciação do projecto de Regulamento  
3. Outras questões 
4. Marcação da próxima reunião 
 
Assuntos tratados: 
Previamente à apreciação dos pontos agendados na ordem de trabalhos foram abordados os 
seguintes pontos: 
 

a) O secretariado do programa informou que o despacho conjunto das sete áreas 
governativas a delegar competências na Secretaria Geral do Ministério da Saúde, já se 
encontra assinado.  

b) HE afirma que poderia ser útil a presença do Ministério da Educação na Equipa 
Responsável; HR afirma que foi decisão do Conselho de Ministros só incluir no Programa 
as 7 áreas governativas indicadas na Resolução, e que nesta fase será complicado juntar 
outro Ministério, o que atrasaria todo o Programa. ST propõe como uma possibilidade 
o Ministério da Educação e outros Ministérios serem membros observadores, afirmando 
HR que levará essa hipótese à próxima reunião da ER. ST solicita que fique registado em 
ata que, sendo essa hipótese levada a votação na reunião da ER, o seu voto é favorável 
à mesma.  

c) É abordada a reunião a realizar com as Equipas Regionais (dia 12.08 às 11h), ficando 
consensualizado que deve ficar bem definido qual o papel destas no Programa, e a 
forma como se articulam com a EN. MJS afirma que lhes deve ser lançado o desafio de 
serem os próprios a indicarem quais as competências que acham que devem ter. Fica 
consensualizada que para essa reunião deve ser enviado, além da Resolução do 
Conselho Ministros, um documento simplificado sobre o regulamento, especificando de 
forma simples o objectivo do Programa. HR afirma que já elaborou esse documento e 
que o enviará aos restantes membros da EN para apreciação. 

 
 
1. Não foi apreciado este ponto da OT. 

 
2. O projecto de regulamento foi analisado até ao final do 7º artigo, passando estes artigos a ter 
a redação que consta do anexo 1 à presente ata.  
 
 
3. HE apresenta um documento (anexo 2 à presente ata), elaborado conjuntamente com IL e 

MJS, com os indicadores a solicitar ao Ministério da Saúde. Fica definido marcar uma reunião 

com a Equipa Responsável para dia 13 às 18h, com a presença de AV e de um dos membros da 

área da saúde, para apresentação desse documento.  
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Marcação da próxima reunião 
 
Fica agendada nova reunião para dia 7 às 15h, para a continuação da apreciação do projecto de 
Regulamento. 
 


