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Participantes 

Presenças: 

Equipa Coordenação Nacional: Helena Roseta, Isabel 

Loureiro, Tiago Mota Saraiva e Aitor Varea Oro. 

 

Equipa Coordenação Regional Norte: Teresa Alexandra 

Rodrigues (ARS) 

 

Equipa Coordenação Regional Centro: António Morais 

(ARS), Paula Antunes (IEFP), Bernardo Campos (CCDR), 

Manuela Veloso (SS) e Adosinda Henriques (DRA) 

 

Equipa Coordenação Regional Lisboa e Vale do Tejo: 

Manuela Peleteiro, Fernanda Marques (CCDR), Inês 

Fonseca (SS)  

 

Equipa Coordenação Regional Alentejo: José Velez (DRA), 

Fernanda Marreiros (ARS), Cristina Varela (IEFP)  

 

Equipa Coordenação Regional Algarve: Isabel Beja (CCDR), 

Marco Malanho (IEFP), Alexandre Cunha (DRA) e Patricia 

Martins (SS) 

 

Secretariado: Sofia Meneses 

Colaboradora convidada: Susana Brissos 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ordem de trabalhos 

1. Aprovação da ata da 9ª reunião ECN+ECR de 9.04.2021 (doc 1) 
 
2. Ponto de situação da assinatura dos protocolos de financiamento - etapa 5 do Programa (doc 2 e doc 3) 
 
3. Preparação do arranque da execução dos projetos - etapa 6 do Programa (doc 4) 
 
4. Reforço da equipa executiva do Programa 
 
5. Outros assuntos 
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Assuntos discutidos 

1. Aprovação da ata da 9ª reunião ECN+ECR de 9.04.2021 (doc 1) 
A ata da 9ª reunião foi aprovada por unanimidade dos presentes que nela participaram. 
A coordenadora nacional (CN), Helena Roseta, apresentou Susana Brissos, que vai colaborar com o Programa Bairros 
Saudáveis nas áreas económica e financeira e manifestou disponibilidade para colocação no site do Programa de 
convocatórias de reuniões das Equipas de Coordenção Regional (ECR) que o desejem. 
 
2. Ponto de situação da assinatura dos protocolos de financiamento - etapa 5 do Programa (doc 2 e doc 3) 
A CN mostrou a apresentação que se junta a esta ata como Anexo 1, fazendo uma breve resenha dos trabalhos já realizados 
no Programa. Salientou que a principal dificuldade no financiamento do PRR reside no facto de termos dois tempos 
diferentes, o do Programa Bairros Saudáveis que começou em 2020 e o PRR que começa agora. Explicou que a primeira 
versão do protocolo de financiamento já tinha sido enviada aos projetos em junho, quando fomos confrontados com a 
obrigatoriedade de contrato prévio com Estrutura de Missão Recuperar Portugal (EMRP). Várias candidaturas, que já 
tinham assinado essa primeira versão, não aguardaram pela assinatura da Secretária-Geral do Ministério da Saúde e 
começaram atividades. Foi necessário refazer todos os protocolos e enviar uma nova versão, que seguiu dia 23.09.2021 
para as entidades promotoras. Só depois de os protocolos estarem assinados pelas duas partes, SGMS e entidades 
promotoras, e de conferir toda a documentação obrigatória, é que se procede ao pagamento da 1ª tranche de 
financiamento aos projetos. 
 
A CN deu conhecimento da RCM 106/2021, de 9 de agosto, que prorrogou a duração do Programa até dezembro de 2022. 
Foi feita uma distribuição de projetos pelas três fontes de financiamento – 177 projetos a financiar pelo PRR, 49 pelo Fundo 
Ambiental e 20 pelo Ministério da Saúde. 
O financiamento do PRR não cobre IVA, ao contrário do que dispõe o regulamento do nosso Programa. A questão foi 
colocada ao governo, que terá de garantir que o IVA apurado das despesas dos projetos financiados pelo PRR é devolvido, 
após prestação de contas dos projetos. A CN alertou que não existe neste momento dotação orçamental para essa 
devolução, cujo montante não é possível apurar agora, mas a questão terá de ser resolvida em 2022. Ainda quanto ao IVA, 
foi acrescentada à minuta dos protocolos de financiamento uma cláusula em que as entidades promotoras se obrigam a 
não deduzir o IVA a seu favor, para não incorrerem em duplo financiamento. 
HR alertou para a necessidade de criar uma equipa executiva nacional, o que será proposto à Entidade Responsável e 
explicou que vai ser possível aos projetos solicitarem nesta fase de arranque, alterações ao calendário das atividades ou 
ao montante das diferentes rubricas orçamentais, desde que não se ultrapasse a duração do cronograma de execução 
inicial e não se altere o total do orçamento aprovado. 
A CN concluiu a sua apresentação salientando a importância de se criar um programa de visitas aos projetos, em 
colaboração com as ECR. 
 
No debate que se seguiu, intervieram: Bernardo Campos, que sugeriu que as ECR podem colaborar nalgumas tarefas 
necessárias, o que foi acolhido pela CN, que referiu estar criado já o Grupo de Trabalho de Gestão de Projetos que vai 
reunir no dia 28 deste mês; Tiago Mota Saraiva, que insistiu na necessidade de manter empatia com as pessoas dos 
projetos; Inês Fonseca apresentou-se por ser a primeira vez que participa nestas reuniões; Isabel Loureiro pede que a 
apresentação seja colocada no site, se possível com os links para as fontes de informação. 
Sobre as questões e dúvidas suscitadas pelos projetos, a CN propôs o seguinte critério de tratamento: ou a matéria está 
no nosso regulamento ou nos protocolos ou na lei, e podemos esclarecer com base nessas disposições; ou não está, mas 
pode ser alvo de uma orientação da Entidade Responsável para ser colocada como Pergunta Frequente no site do 
Programa. Este critério foi consensual entre os presentes. 
 
3. Preparação do arranque da execução dos projetos - etapa 6 do Programa (doc 4) 
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A CN apresentou o cronograma distribuído como doc 4, informando que será feita uma ronda de sessões de esclarecimento  
para dar explicações sobre o que foi feito, as dificuldades que surgiram e como foram ultrapassadas, e como se vai 
desenvolver a etapa 6 do Programa – execução dos projetos. Sugere que se desdobre a sessão de LVT em duas, porque 
são muitos projetos. Teresa Rodrigues informou que irá partilhar a informação desta reunião com a ECR Norte e Sofia 
Meneses irá enviar a apresentação feita a todas os membros das ECR. 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. 
 
Documentos anexos: 
Os documentos 1, 2, 3 e 4 da Ordem de Trabalhos são anexos à presente ata e dela fazem parte integrante. Junta-se 
também, como Anexo 1, a apresentação “Etapas 5 e 6 do Programa Bairros Saudáveis” disponibilizada durante a reunião. 

 


