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Participantes 

Presenças:  
Em zoom: 
- Helena Roseta, Coordenadora Nacional 
- Ana Pedroso, Secretária-Geral do MS e co-representante 
do MS na Entidade Responsável pelo Programa 
- Sofia Nabais, representante do MTSSS na Entidade 
Responsável 
- Rita Gonçalves, em substituição de José Reis, 
representante do MAAP na Entidade Responsável pelo 
Programa  
 
Secretariado – Catarina Homem 
 
Presenças em diferido: 
- Nuno Félix, representante do MAAC na Entidade 
Responsável pelo Programa 
- Joel Vasconcelos, representante do MAA na Entidade 
Responsável pelo Programa 

Ausências justificadas: 
- Henrique Sá-Melo, representante da ACSS, IP e co-
representante do MS na Entidade Responsável pelo 
Programa   
- Filipa Comparado, representante do MCT na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
Alterações na composição da ER: 
- Nuno Serra, representante do MIH na Entidade 
Responsável pelo Programa, cessou funções em 4.01.2023, 
devido à remodelação governamental que pôs fim ao MIH 

 
 
 

Ordem de trabalhos  

1. Proposta de pagamento da 3ª tranche ao 2º lote de projetos (doc 1) 
2. Processo de validação do 2º relatório e audiências prévias a realizar (doc 2) 
3. Funcionamento até conclusão do Programa 
4. Outros assuntos 

 
 
 

Assuntos discutidos 

Dois dos elementos não acompanharam em tempo real a reunião, mas pronunciaram-se por escrito. 
 
1. Proposta de pagamento da 3ª tranche ao 2º lote de projetos (doc 1 e seus anexos) 
A Coordenadora Nacional (CN) apresentou a proposta de pagamento que consta do doc1, abrangendo 89 projetos, cujos 
segundos relatórios de prestação de contas foram validados. Todos têm uma taxa de execução financeira igual ou superior 
a 50%, sendo por isso proposto o pagamento da 3ª tranche na íntegra, sem penalização.  
O anexo 1 da proposta contém a lista dos 89 projetos e os valores a pagar. Os números dos projetos são os seguintes: 10, 
12, 23, 31, 36, 39, 48, 78, 83, 99, 122, 129, 133, 134, 139, 145, 149, 154, 160, 161, 168, 183, 186, 194, 196, 200, 201, 205, 
208, 212, 233, 248, 253, 258, 262, 268, 279, 284, 300, 304, 306, 318, 325, 326, 328, 344, 348, 350, 354, 361, 377, 409, 454, 
462, 474, 475, 495, 502, 517, 519, 522, 541, 543, 559, 565, 573, 576, 577, 580, 585, 587, 590, 596, 600, 601, 605, 615, 663, 
671, 701, 703, 704, 751, 760, 761, 775, 782, 785 e 786.   
O anexo 2 discrimina os valores a pagar a cada uma das entidades promotoras dos projetos 208, 212, 325 e 775, que têm 
mais de uma entidade promotora. 
Os membros da Entidade Responsável (ER) presentes deram o seu acordo unânime à proposta, que colheu posteriormente 
o apoio escrito, via email, de Nuno Félix. 
A deliberação aprovada é a seguinte: 
“Na sequência do processo de correção de erros do 2º relatório de prestação de contas, foi identificado um lote de 89 
projetos cujos erros foram corretamente corrigidos, pelos próprios ou oficiosamente conforme procedimentos definidos 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/915c003bf33e8940a9ba8285f955d5cdc10c275789f8befce3d1219ce4af5052.pdf
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no Guia prático de correção de erros do 2º relatório, e cujas taxas de execução financeira ultrapassam os 50%, não sendo 
por isso alvo de nenhuma penalização preventiva, de acordo com a deliberação tomada na 36ª reunião da Entidade 
Responsável, em 22 de julho de 2022. Estes relatórios foram aprovados pela coordenação nacional, segundo as alíneas a) 
e b) do n.º 3 do artigo 30.º do Regulamento do Programa. 
Ao abrigo dos artigos 30.º, n.º 3 e 31.º, n.º 3 do regulamento, a Entidade deliberou: 
a) Aprovar a despesa de 778 080,80 € (setecentos e setenta e oito mil e oitenta euros e oitenta cêntimos) para pagamento 
da 3ª tranche de financiamento aos 89 projetos da tabela do Lote 2 em anexo, segundo os valores nela indicados; 
b) Solicitar à ACSS, IP que aprove e promova o correspondente pagamento, sob condição de terem sido apresentados 
pelas respetivas entidades promotoras comprovativos atualizados de situação regularizada perante a autoridade tributária 
e a segurança social.” 
Os anexos 1 e 2 fazem parte integrante da proposta aprovada. 
 
2. Processo de validação do 2º relatório e audiências prévias a realizar (doc 2) 
A Coordenadora Nacional (CN) apresentou o documento 2 que esquematiza o processo de validação do 2º relatório de 
prestação de contas, desde a submissão pelos projetos, passando pela correção de erros notificados e validação das 
correções submetidas, até à aprovação do relatório pela coordenação nacional e à proposta de pagamento da 3ª tranche, 
a submeter à Entidade Responsável e ao Conselho Diretivo da ACSS, IP. A aprovação é sem penalização sempre que a TEF 
- taxa de execução financeira (total de despesas validadas/ total de receitas recebidas, expresso em percentagem) for igual 
ou superior a 50%;  e é com penalização quando a TEF for inferior a 50%. A penalização implica uma suspensão do 
pagamento de 50% da 3ª tranche quando a TEF é igual ou superior a 25% e inferior a 50%. Se a TEF for inferior a 25%, a 
penalização implica uma suspensão total do pagamento da 3ª tranche. A aplicação destas penalizações foi aprovada na 
36ª reunião da Entidade Responsável, em 22 de julho de 2022.  
Por proposta de Ana Pedroso e de acordo com o Código do Procedimento Administrativo, sempre que exista penalização, 
o processo de validação deverá incluir um procedimento de audiência prévia, para que os projetos se possam pronunciar 
sobre a penalização a aplicar. Foram já aprovados pela ER na 41ª reunião da ER, em 12 de dezembro de 2022, os modelos 
de requerimento para os projetos solicitarem o levantamento da suspensão parcial ou total do pagamento da 3ª tranche. 
A pronúncia dos projetos em sede de audiência prévia e os requerimentos que a acompanharem serão informados pela 
coordenação nacional e levados à deliberação da ER e do CD da ACSS, IP, para efeitos de decisão final sobre o pagamento 
da 3ª tranche, com ou sem penalização. 
A CN informou que já há dois lotes, num total de 124 projetos, com 3ª tranche aprovada e espera trazer brevemente à 
apreciação um 3º lote de projetos para pagamento sem penalização. Os restantes projetos serão alvo de audiência prévia. 
 
3. Funcionamento até conclusão do Programa 
A Coordenadora Nacional (CN) informou que os contratos celebrados com 5 membros do núcleo executivo cessaram em 
31 de dezembro, sendo necessário renová-los até 30 de abril de 2023, prazo definido pela Resolução do Conselho de 
Ministros 140/2022, de 28 de dezembro. O Núcleo executivo será reduzido, estando prevista a continuidade de Miguel 
Santinho, Daniela Serralha e Catarina Homem para assegurarem as tarefas necessárias à conclusão do Programa. Prevê-se 
também a continuidade da colaboração de Ricardo Lopes, do ACM. A CN irá contactar os membros da ER que suportaram 
a contratação destes colaboradores para assegurar a continuidade do seu trabalho. 
 
4. Outros assuntos 
Foi dado conhecimento da despedida de Nuno Serra, por extinção do MIH, ministério que ele representava na Entidade 
Responsável. Foi expressa a vontade de realizar, por sugestão do próprio, um jantar com todos os membros da ER, ou de 
quem os substituiu, desde o início do Programa, para partilhar o testemunho que este trabalho comum representou para 
todos. A sugestão colheu o acordo dos presentes. 
 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. 
 
Documentos 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/ba39de405e5ef2bcd1a0ef6b68aff37670b9c575645b46bbac151dbe784e3389.pdf
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Os documentos Doc 1 e anexos e o Doc 2 estão disponíveis na página da 42ª reunião da ER no site do Programa e fazem 
parte integrante desta ata em minuta. 
 

A coordenadora nacional  A Secretária-Geral do Ministério da Saúde 

  

 

Helena Roseta Ana Pedroso 
 

 

about:blank

