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Participantes 

Presenças:  
- Helena Roseta, Coordenadora Nacional 
 
- Ana Pedroso, Secretária-Geral do MS e co-representante 
do MS na Entidade Responsável pelo Programa   
 
- Filipa Comparado, representante do MCT na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- Henrique Sá-Melo, representante da ACSS, IP e co-
representante do MS na Entidade Responsável pelo 
Programa   
 
- Nuno Félix, representante do MAAC na Entidade 
Responsável pelo Programa  
 
- Nuno Serra, representante do MIH na Entidade 
Responsável pelo Programa 
 
- Sofia Nabais, representante do MTSSS na Entidade 
Responsável 
 
 
Secretariado – Catarina Homem 
 
Sara Gonçalves, da ACSS, IP 

Ausências justificadas: 
 
- Joel Vasconcelos, representante do MAA na Entidade 
Responsável pelo Programa 
 
- José Reis, representante do MAAP na Entidade 
Responsável pelo Programa 

 
 
 

Ordem de trabalhos 

1. Ponto de situação do Programa e apresentação de novo cronograma (doc 1) 
2. Prorrogação do prazo de conclusão do Programa e necessidade de uma nova resolução do Conselho de Ministros 
3. Proposta de protocolo com a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto para apoio à avaliação 
independente do Programa (doc 2) 
4. Previsão das próximas reuniões da Entidade Responsável 
5. Outros assuntos 

 
 
 

Assuntos discutidos 

1. Ponto de situação do Programa e apresentação de novo cronograma (doc 1) 
A Coordenadora Nacional apresentou o ponto de situação dos trabalhos do Programa. A verificação documental ainda está 
a decorrer, o que tem impacto no cronograma dos trabalhos a realizar pelos vários intervenientes. O novo cronograma 
previsional prevê o pagamento pela ACSS, IP da 3ª tranche, com eventual aplicação das penalizações preventivas aprovadas 
na 37ª reunião da Entidade Responsável (ER), até meados de dezembro. A autorização de pagamento aos projetos deverá 
ser apreciada pela ER em 23 de novembro e submetida ao Conselho Diretivo da ACSS, IP em 24 de novembro. O recurso 
pelos projetos de decisões de penalização preventiva deverá ser apreciado pela ER e pela ACSS, IP, respetivamente, em 5 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/c288e73355f34087fb7655eedc1b44128af1e79c89efcbeaf8b488c5cb8cb154.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000763,000009/index.htm
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e 7 de dezembro. O cumprimento destes prazos está, contudo, dependente da conclusão da avaliação do 2º relatório de 
prestação de contas. 
 
2. Prorrogação do prazo de conclusão do Programa e necessidade de uma nova resolução do Conselho de Ministros 
A Coordenadora Nacional deu conhecimento da reunião da Equipa de Coordenação Nacional com o Ministro da Saúde, 
realizada em 25 de outubro, na sequência da qual  o Ministro, segundo notícia do portal do SNS, considerou “existir 
alinhamento para os próximos passos, designadamente quanto à adequada conclusão do programa, que exigirá uma 
prorrogação do prazo inicialmente definido, e aos contornos para o lançamento de uma nova edição, dando 
continuidade aos objetivos do Governo operacionalizados a partir do programa.” De seguida, a CN apresentou uma 
proposta de Resolução do Conselho de Ministros, com prorrogação do prazo de conclusão do Programa até 30 de abril 
de 2023 e transição para 2023 de saldos do orçamento da ACSS, IP relativos ao Programa Bairros Saudáveis. A Entidade 
Responsável aprovou, por consenso, mandatar a CN para apresentar a proposta de RCM ao Ministro da Saúde. 
 
3. Proposta de protocolo com a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto para apoio à avaliação 
independente do Programa (doc 2) 
Na sequência da proposta de segundo aditamento ao protocolo celebrado com o Fundo Ambiental, aprovada na 38ª 
reunião da ER, em 7 de outubro, a CN apresentou a proposta de protocolo a celebrar com a Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto, que tem como objeto: 
“a) Avaliar a evolução da realização, resultados e impactos do Programa, comparando os dados dos formulários de 
candidaturas com os dados dos relatórios de prestação de contas. 
b) Contextualizar territorialmente os projetos, recorrendo a dados estatísticos e sociográficos produzidos no âmbito do 
Programa ou obtidos de fontes públicas; 
c) Compilar, produzir e transmitir informação útil sobre o Programa, através da elaboração de uma publicação que 
restitua a génese do Programa, apresente a sua estrutura de funcionamento, ilustre os seus resultados e contribua para a 
desejável replicação de projetos de intervenção local e natureza participativa.” 
Constatou-se que ainda não foi assinado pela ACSS, IP o segundo aditamento ao protocolo celebrado com o Fundo 
Ambiental, de que depende a assinatura do protocolo com a FAUP. A proposta de protocolo com a FAUP foi aprovada 
por consenso, com salvaguarda de, previamente, a ACSS, IP aprovar e assinar o segundo aditamento ao protocolo com o 
Fundo Ambiental. Sara Gonçalves, da ACSS, IP, ficou de diligenciar nesse sentido. 
Para apoio ao trabalho de avaliação a levar a cabo pela FAUP, a CN ficou de remeter aos correspondentes membros da 
ER a lista de dados a solicitar ao Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social e ao Ministério da Saúde. 
 
4. Previsão das próximas reuniões da Entidade Responsável 
De acordo com o cronograma previsional apresentado, estão previstas novas reunião da ER em 23 de novembro e 5 de 
dezembro de 2022, salvo atrasos que possam ocorrer na avaliação do 2º relatório de prestação de contas. 
 
5. Outros assuntos 
A CN deu conhecimento de que já foi concluído o processo do projeto 28, com devolução integral à ACSS, IP, da verba 

recebida, nos termos da decisão aprovada pela 39ª reunião da ER, de 7 de outubro.  

A ER aprovou por consenso a presente ata em minuta. 

 

Documentos 

Os documentos doc 1 e doc 2 da Ordem de Trabalhos disponibilizados no site fazem parte integrante desta ata.  

 
A coordenadora nacional  A Secretária-Geral do Ministério da Saúde 

  

 

Helena Roseta Ana Pedroso 
 

 

https://www.sns.gov.pt/noticias/2022/10/31/programa-bairros-saudaveis-7/
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/083d4e292b511861bb264a0be23ea8a7b62b6367366b00636e318c741966f99b.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000783,000009/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000783,000009/index.htm
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000804,000009/index.htm

