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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  
 
- 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 
 
- José Reis, representante do ACM na Entidade Responsável 
pelo Programa 
 
 
Secretariado – Sofia Meneses 

Convidados da Equipa de Coordenação Nacional: 
 
- Isabel Loureiro 
 
- Hugo Esteves 
 
 
 
 
 
 
Ausências justificadas: 
 
- Filipa Comparado, representante do MCT na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
 

 

Ordem de trabalhos 

1. Contrato a celebrar entre a Estrutura de Missão Recuperar Portugal e a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 

2. Outros assuntos 

 
 
 

Assuntos discutidos 

1. Contrato a celebrar entre a Estrutura de Missão Recuperar Portugal e a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 

A Secretária-Geral do Ministério da Saúde (SGMS) e a Coordenadora Nacional apresentaram o resultado das diligências 
efetuadas, nomeadamente o resultado da reunião com a Estrutura de Missão Recuperar Portugal (EMRP) realizada no dia 
16 de julho, na sequência da qual foi possível clarificar dúvidas pendentes sobre o contrato a celebrar entre a EMRP e a 
SGMS. 
 
Foi apresentada a minuta do contrato proposta pela EMRP, com os seus três anexos (Ficha de investimento, Aviso de 
abertura do concurso e Informações de reporte). Após debate com todos os presentes, foi aprovada pela Entidade 
Responsável a Deliberação intitulada “O PRR e o Programa Bairros Saudáveis”, que autoriza a SGMS a celebrar contrato 
com a EMRP, condicionando esta autorização à verificação dos seguintes pressupostos: 
 
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; 
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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. 
 
Foi ainda deliberado que a versão final desta deliberação fosse remetida por email a todos os membros da Entidade 
Responsável, para validação e que a comunicação desta deliberação às entidades promotoras e parceiras de projetos 
aprovados seria feita logo de seguida pela Equipa de Coordenação Nacional.  
 
A Entidade Responsável mandatou a Secretária-Geral do Ministério da Saúde e a Coordenadora Nacional para promover 
todas as diligências necessárias à concretização destes pressupostos, por forma a salvaguardar a continuação e sucesso do 
Programa Bairros Saudáveis. 
 
Documentos anexos, que fazem parte integrante desta ata: 
 
Doc 1 - Deliberação da Entidade Responsável sobre o PRR e o Programa Bairros Saudáveis 
  

A coordenadora nacional A Secretária-Geral do Ministério da Saúde 
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