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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  
 
- 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. Aprovação da ata da 19ª reunião (doc 1) 

2. Aprovação da lista final de classificação 

3. Aprovação do excerto de ata em minuta quanto ao ponto 2 

4. Outros assuntos 

 
 

Assuntos discutidos 

1. Aprovação da ata da 19ª reunião (doc 1) 

A ata da 19ª reunião foi aprovada por unanimidade. Os membros que não estiveram presentes nas reuniões a que as atas 
dizem respeito não participaram na aprovação das mesmas, em cumprimento do n.º 3 do artigo 34º do CPA. 
 
2. Aprovação da lista final de classificação 

A Entidade Responsável (ER) apreciou a lista final de classificação remetida pelo Júri, composta por duas tabelas: 

- lista final de classificação – candidaturas admitidas 
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- lista final de classificação – candidaturas excluídas.  

A ER Apreciou igualmente a ata das 13.ª, 14ª, 15ª e 16ª reuniões do Júri, que contêm as deliberações do Júri quanto às 

reclamações recebidas em sede de audiência prévia. A Coordenadora Nacional informou que o Júri despendeu mais de 

700 horas de trabalho para concluir a sua tarefa, tendo sido aprovado por unanimidade um voto de louvor ao trabalho 

do Júri.  

De acordo com a lista final de classificação, as candidaturas admitidas e pontuadas com um valor igual ou superior a 76,5 

pontos são 246 e estão em condições de ser aprovadas para financiamento. O financiamento pedido por estas 246 

candidaturas soma um total de 9 992 647 euros. 

A lista final de classificação, incluindo as candidaturas admitidas e excluídas, nos termos do Regulamento do Programa, 

foi aprovada por unanimidade e vai ser remetida para homologação por despacho ministerial conjunto das sete áreas 

governativas representadas na ER. Só será publicitada depois desse despacho. 

A ER tomou conhecimento de alguma ansiedade que existe por parte das candidaturas que aguardam os resultados do 

procedimento concursal e espera que o processo de homologação possa ocorrer no mais breve prazo. 

 

3. Aprovação do excerto de ata em minuta quanto ao ponto 2 

A ata desta reunião foi aprovada em minuta por unanimidade. 

 

4. Outros assuntos 

A ER debateu questões procedimentais relacionadas com a próxima etapa do Programa – Divulgação de resultados e 

assinatura de protocolos. 

 

Anexos 

Os documentos distribuídos com a Ordem de Trabalhos desta reunião fazem parte integrante desta ata. 

A lista final de classificação, com as suas duas tabelas, também faz parte integrante desta ata, mas só será colocada no 

site do Programa após a homologação por despacho ministerial conjunto. 

 

 
 
 

 
 
 

A coordenadora nacional A Secretária-Geral do Ministério da Saúde 

  

 

 

Helena Roseta Ana Pedroso 
 

 


