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Participantes 

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

 
 
 

 
 

Ordem de trabalhos 

1. Ponto de situação da etapa 5 – divulgação de resultados e assinatura de protocolos 

2. Aprovação da minuta de protocolo de financiamento das candidaturas 

3. Autorização de despesas para o apoio financeiro às candidaturas aprovadas para financiamento 

4. Aprovação da percentagem e calendário das tranches previstas no Regulamento do Programa 

5. Lançamento do Jornal dos Bairros Saudáveis 

6. Ajustamento do cronograma 

7. Aprovação em minuta do excerto dos pontos 2, 3 e 4 

8. Outros assuntos 
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Assuntos discutidos 

 
1. Ponto de situação da etapa 5 – divulgação de resultados e assinatura de protocolos 
A Coordenadora Nacional apresentou um esquema referente à etapa 5, e informou que relativamente à etapa da 
preparação dos protocolos de financiamento e à documentação (anexo IV do regulamento, declaração de não dívida à SS 
e à AT, e comprovativo de IBAN) necessária para a elaboração dos protocolos, as 246 candidaturas foram contactadas via 
mail para enviar a documentação necessária. À data, somente nove candidaturas não tinham remetido a totalidade da 
documentação. Foi comunicado que a Secretaria-geral do Ministério da Saúde está a fazer as diligências necessárias, 
administrativas e financeiras, para que os protocolos possam começar a ser assinados no corrente mês. 
 
 
2. Aprovação da minuta de protocolo de financiamento das candidaturas (doc 1) 
Após debate sobre a proposta apresentada pela Coordenadora Nacional e pela Secretária-Geral do Ministério da Saúde, o 
documento final, com alterações propostas na reunião, foi aprovado por unanimidade. Será enviado por mail, para 
validação por todos os membros da ER e é anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante.  
 
 
3. Autorização de despesas para o apoio financeiro às candidaturas aprovadas para financiamento (doc 2) 
O documento apresentado pela Coordenadora Nacional foi aprovado por unanimidade e é anexo à presente ata, dela 
fazendo parte integrante.  
 
 
4. Aprovação da percentagem e calendário das tranches previstas no Regulamento do Programa (doc 3) 
Após debate sobre a proposta apresentada pela Coordenadora Nacional e pela Secretária-Geral do Ministério da Saúde, o 
documento final, com alterações propostas na reunião, foi aprovado por unanimidade. Será enviado por mail, para 
validação por todos os membros da ER e é anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante. 
 
 
5. Lançamento do Jornal dos Bairros Saudáveis 
Foi apresentada pela Coordenadora Nacional e pelo membro da ECN Tiago Mota Saraiva a versão final do Jornal dos Bairros 
Saudáveis e informado que o mesmo será colocado online durante a presente semana, o que mereceu a concordância de 
todos os presentes. 
 
 
6. Ajustamento do cronograma 
Não foi apresentado nenhum cronograma 
 
 
7. Aprovação em minuta do excerto dos pontos 2, 3 e 4 
Não foi aprovado o excerto da ata, tendo ficado decidido circular via email as versões finais do protocolo e do cronograma 
indicativo, para validação por todos os membros da ER. 
 
 
8. Outros assuntos 
- Foi proposta pela Coordenadora Nacional a elaboração de um certificado, a entregar aos mentores que participaram na 
fase de candidaturas dando apoio às entidades, o que mereceu a concordância dos presentes. 
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- A Coordenadora Nacional comunicou a necessidade de contratação de mais uma pessoa para reforçar a equipa de apoio 
ao programa, que possa realizar todo o trabalho relacionado com os relatórios de prestação de contas. Será apresentada 
a respetiva autorização de despesas para aquisição de serviços em próxima reunião. 
 

Anexos 

Doc 1 – Minuta de protocolo de financiamento  
Doc 2 - Autorização de despesas para o apoio financeiro aos projetos aprovados 
Doc 3 - Faseamento do financiamento e prestação de contas dos projetos 
 
 

A coordenadora nacional A Secretária-Geral do Ministério da Saúde 

  

 

 

Helena Roseta Ana Pedroso 
 

 


