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Participantes 

Presenças: 
 
- Helena Roseta, Coordenadora Nacional  
  
- Filipa Comparado, representante do MCT na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- Ana Pedroso, Secretária-Geral do Ministério da Saúde  
 
- Joel Vasconcelos, representante do MA na Entidade 
Responsável pelo Programa  
 
- Nuno Serra, representante do MIH na Entidade 
Responsável pelo Programa 
 
- Nuno Félix, representante do MAAC na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- Susana Tavares, representante do MTSSS na Entidade  
Responsável pelo Programa 
 
- Cláudia Monteiro, da Secretaria-Geral do Ministério da 
Saúde  
 
Secretariado – Sofia Meneses 

Ausências justificadas: 
- José Reis, representante do ACM na Entidade Responsável 
pelo Programa 
 
 

 
 

Ordem de trabalhos 

1. Contrato com a Estrutura de Missão Recuperar Portugal 
2. Outros assuntos 

 
 

Assuntos discutidos 

Não havendo atas para aprovar, a Coordenadora Nacional pediu que fosse acrescentado um novo ponto à Ordem de 
Trabalhos, sobre as alterações a introduzir na minuta de protocolo de financiamento aprovada na 21ª reunião, em 1 de 
junho de 2021. A proposta foi aceite. 
 
1. Contrato com a Estrutura de Missão Recuperar Portugal 
A Secretária-Geral do Ministério da Saúde expôs o resultado das negociações com a Estrutura de Missão Recuperar 
Portugal (EMRP), frisando a dificuldade de compatibilizar dois tempos distintos, o tempo do Programa Bairros Saudáveis 
(PBS), que já está na fase de assinar protocolos com as candidaturas aprovadas, e o tempo da EMRP, que ainda está numa 
fase de conceção de orientações para a aplicação do PRR. A principal dificuldade subsistente reside no facto de o PRR não 
financiar despesas de IVA, ao contrário do que explicitamente está determinado no artigo 28º do Regulamento do PBS.  
Como não é possível alterar esta regra do PRR, vai ser necessário encontrar outra fonte de financiamento para as despesas 
de IVA dos projetos a financiar pelo PRR, num valor que será, no máximo, de 1,3 milhões de euros, que terão de ser 
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devolvidos ao PRR. Assim, o financiamento do PRR será um montante entre 5,7 milhões de euros e os 7 milhões já 
transferidos, que irá depender do valor concreto que vier a ser apurado em sede de prestação de contas pelos projetos 
financiados por esta fonte. 
A SGMS relatou as diligências feitas por si e pela coordenadora nacional junto da EMRP e do governo, bem como o 
entendimento recebido do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no sentido de que este assunto terá de ser resolvido 
por gestão orçamental. Do lado da EMRP, o entendimento é que o adiantamento da totalidade dos 7 milhões de euros não 
constitui infração às regras do PRR, sendo o acerto de contas relativamente ao IVA feito posteriormente. O que a SGMS 
pretende é fazer este acerto logo a partir da primeira prestação de contas dos projetos, prevista para janeiro de 2022. 
Nessa altura, o PBS terá de dispor de uma nova fonte de financiamento para cobrir a parcela correspondente ao IVA que 
terá de ser devolvida à EMRP. 
 
A coordenadora nacional recordou os três pressupostos da deliberação aprovada pela ER na sua 23ª reunião, em 20 de 
julho de 2021, para ser assinado o contrato com a EMRP, que se transcrevem: 
“a) Aprovação de Resolução do Conselho de Ministros que estenda o prazo do Programa Bairros Saudáveis até final de 
2022, por forma a permitir que todos os projetos aprovados com um cronograma de 12 meses disponham efetivamente 
desse prazo para a sua realização; 
b) Garantia de utilização, em 2022, dos saldos disponíveis no final de 2021 das verbas do PRR e do Fundo Ambiental; 
c) Informação urgente e clara às parcerias locais dos projetos aprovados sobre esta alteração de circunstâncias e prazos, 
que apesar de poder prejudicar expectativas legítimas e prioridades imperiosas de trabalho no terreno, visa garantir que 
o Programa se realize até ao fim sem modificação dos seus grandes objetivos, que tanto acolhimento e mobilização 
geraram.” 
O primeiro pressuposto foi cumprido com a publicação da RCM 106/2021, de 9 de agosto, o segundo não levantou objeções 
da EMRP e, da parte do Fundo Ambiental, aguarda apenas o despacho ministerial correspondente, e o terceiro também já 
foi cumprido.  
 
Após debate, nomeadamente sobre a responsabilidade do governo na garantia do financiamento integral de um Programa 
aprovado em conselho de ministros, foi consensualizado que a coordenadora nacional enviaria a todos os membros da 
Entidade Responsável um memorando escrito para que pudessem alertar as respetivas tutelas para a questão do 
financiamento das despesas de IVA dos projetos a financiar pelo PRR, que são a maioria dos 246 projetos aprovados. Este 
financiamento terá de ser assegurado pelo governo o mais tardar no início de 2022. 
 
A Coordenadora nacional perguntou então a todos os presentes se aprovam mandatar a SGMS para assinar o contrato 
com a EMRP, no pressuposto que o montante das despesas de IVA dos projetos financiados por esta fonte, apurado em 
sede de prestação de contas, deverá ser assegurado pelo governo e transferido para o orçamento da SGMS para devolução 
à EMRP, sob pena de incumprimento dos protocolos de financiamento. O mandato, com este pressuposto, foi aprovado 
por unanimidade. 
 
2. Alterações a introduzir na minuta de protocolo de financiamento e no plano de transferências de verbas 
A Coordenadora Nacional apresentou um quadro comparativo, que se junta como Anexo 1 a esta ata, com as alterações 
propostas à minuta de protocolo de financiamento aprovada na 21ª reunião da ER. Estas alterações decorrem da 
necessidade de compatibilizar a minuta com as condições de financiamento do PRR e de clarificar os deveres dos segundos 
outorgantes. As alterações apresentadas foram aprovadas por unanimidade. 
Foi também solicitada a alteração da data da primeira transferência de verbas para os projetos aprovados, constante do 
plano de transferência de verbas que constitui o anexo 1 aos protocolos de financiamento  que foi aprovado na 24ª reunião 
da ER, em 17 de agosto de 2021. A data da primeira transferência passa a ser outubro de 2021, em vez de setembro de 
2021, o que foi aprovado por unanimidade. O plano de transferência de verbas, com esta alteração assinalada, é anexado 
a esta ata como anexo 2. 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/7d645c9094a4a6ad84231a2e8c9e4bb2a462f3f09db5a6b25713aa4e88f6aa3d.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/1dc3f13c0f441de4859df01b8f30bf86d03f35ca56d1acf9aba8389d1b07681e.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/87b2c4776267500496c57c95a5b5674a182888cbd9f730e9cacc8812e9289bbc.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/175c4bb1bdc7f4210b58aeb9d5d7fa57bb7b11f23c234a0ddba1b3e460467cf4.pdf
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A minuta de protocolo de financiamento e o plano de transferência de verbas aprovados constam como anexos 3 e 4 da 
presente ata. 
 
3. Outros assuntos 
A SGMS e a coordenadora nacional alertaram para a necessidade de reforço de recursos humanos nesta fase do Programa 
Bairros Saudáveis. Este reforço poderá ser providenciado por mobilização de técnicos afetos às equipas de coordenação 
regional, por mobilização temporária de técnicos de algum ou alguns dos ministérios representados na ER, por contratação 
externa ou por recurso a mobilidade. 
Foi consensualizado que em próxima reunião será apresentada uma proposta com a identificação do perfil e quantidade 
de pessoas necessárias e com a previsão dos momentos de picos de trabalho, para se planear a afetação de recursos e/ou 
a autorização de despesas para o efeito. 
Foi deliberado aprovar a presente ata em minuta, após circulação e validação através de email. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.  
 
 
Anexo 1 – Quadro comparativo com as alterações à minuta de protocolo de financiamento aprovada na 21ª reunião, em 
1 de junho de 2021  
 
Anexo 2 – Plano de transferência de verbas a anexar aos protocolos de financiamento com alterações assinaladas 
 
Anexo 3 – Minuta de protocolo de financiamento aprovada 
 
Anexo 4 – Plano de transferência de verbas aprovado 
 

A coordenadora nacional  A Secretária-Geral do Ministério da Saúde 

  

 

 

Helena Roseta Ana Pedroso 
 

 


