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Participantes 

Presenças: 

− Marta Temido, Ministra da Saúde 

− Helena Roseta, Coordenadora do Programa 

− José Reis, representante da PCM na Entidade 

Responsável pelo Programa 

− Susana Tavares, representante do MTSSS na 

Entidade Responsável pelo Programa 

− Ana Pedroso, 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 

− Filipa Comparado, representante do MCT na 

Entidade Responsável pelo Programa 

− Joel Vasconcelos, representante do MA na 

Entidade Responsável pelo Programa 

− Eva Falcão, Chefe do Gabinete da Ministra da 

Saúde 

− Joana Henriques, Adjunta da Ministra da Saúde 

− Sofia Dias, Técnica Especialista no Gabinete da 

Ministra da Saúde 

Ausências: - 

Apoio: Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 

 

Ordem de trabalhos 

1. Constituição da Entidade Responsável – pontos focais, contactos e coordenação. Missão dos pontos focais. 

2. Etapas do Programa e cronograma geral até dezembro de 2021. 

3. Modelo de coordenação – entidade responsável, equipa nacional e equipas regionais. 

4. Tarefas de implementação e cronograma até 30 de setembro. 

 

Assuntos discutidos 

Após abertura da reunião pela Ministra da Saúde, foi dada a palavra à Coordenadora do Programa, que apresentou o seu 
entendimento sobre os objetivos do Programa e sobre a respetiva forma de implementação. Cabendo as decisões à 
Entidade Responsável, sob proposta da Coordenadora, e tendo presente que o foco do Programa é a promoção de 
iniciativas de saúde, sociais, económicas, ambientais e urbanísticas junto dos territórios e comunidades locais mais 
vulneráveis, que são também os mais atingidos pela pandemia, foi decidido que a Coordenação da Entidade Responsável 
fica a cargo da representante do Ministério da Saúde, que fica incumbida de assegurar a instalação do gabinete da 
Coordenadora, a criação do domínio bairrossaudaveis.gov.pt e os procedimentos necessários à gestão da dotação 
orçamental, a ser transferida para a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. 
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1. Constituição da Entidade Responsável – pontos focais, contactos e coordenação. Missão dos pontos focais. 

Os pontos focais foram indicados pelas áreas governativas constantes do n.º 7 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
52-A/2020, e têm como missão tomar as decisões necessárias à execução do Programa, assim como recolher os elementos 
das respetivas áreas governativas que se revelem úteis para a mesma. Foi distribuída a lista de contactos dos pontos focais. 

2. Etapas do Programa e cronograma geral até dezembro de 2021. 

Foi apresentada uma proposta de cronograma geral até 2021, constante do documento 1 (que fica anexo à presente ata, 
da qual faz parte integrante). O objectivo essencial desta calendarização é procurar garantir que haja projectos no terreno 
ainda em 2020. Foi reconhecido que se trata de um cronograma exigente. 

3. Modelo de coordenação – entidade responsável, equipa nacional e equipas regionais 

A Coordenadora é coadjuvada por uma equipa de coordenação, que será composta por 2 arquitetos (Tiago Mota Saraiva 
e Aitor Varea) e 3 profissionais da área da Saúde (Isabel Loureiro, Mário Jorge Santos e Hugo Esteves). 

Os elementos da equipa de coordenação devem subscrever uma declaração de isenção de conflitos de interesses, estando 
impedidos de participar em qualquer candidatura, directamente ou através de entidade de cujos órgãos executivos façam 
parte. A Coordenadora suscitou a questão de ser necessário remunerar os trabalhos de alguns membros da equipa de 
coordenação, o que pode ter algumas dificuldades face à redação do n.º 5 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 52-
A/2020. Questionou ainda se poderá haver dispensa horária para os membros da equipa que desempenham funções como 
médicos de saúde pública, o que não suscitou dificuldades. 

A equipa de coordenação nacional articular-se-á com equipas regionais.  O programa é de âmbito nacional, mas não 
engloba as Regiões Autónomas. Foi proposto que as equipas regionais fossem constituídas por elementos designados pelas 
Administrações Regionais de Saúde, pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, pelas Comissões de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional e pelo Ministério da Agricultura. Foi decidido que, havendo critérios diferentes de 
desagregação regional das várias áreas governativas, se opta pelo critério de delimitação regional adoptado para as ARS 
do continente. 

A Coordenadora é ainda apoiada por uma secretária por si indicada.  

O modelo de coordenação consta do documento 2 anexo à presente ata, da qual faz parte integrante.  

4. Tarefas de implementação e cronograma até 30 de setembro 

Foi apresentada pela Coordenadora uma definição mais pormenorizada das tarefas a desenvolver até 30 de setembro e 
do correspondente cronograma detalhado, (que consta do documento 3 anexo à presente ata, da qual faz parte 
integrante). Em futuras reuniões este cronograma será actualizado e ajustado, conforme evolução do Programa. 

A Coordenadora referiu a necessidade de obter dados para um primeiro mapeamento de áreas com territórios 
potencialmente elegíveis para o Programa, que se fará através de questionário on-line e de recolha de informação 
estatística. Foi aceite a proposta de estabelecer um protocolo com o INE para acesso a dados estatísticos. Foi solicitado 
que a equipa de coordenação nacional apresentasse uma lista de indicadores, para que os pontos focais pudessem 
diligenciar a sua recolha na respectiva área de intervenção. Foi proposto pela Srª Ministra que a Coordenadora remetesse 
a todos os pontos focais os documentos preliminares da proposta de Programa, para uma melhor compreensão de como 
o Programa se deverá desenvolver.  

As regras do Programa terão de ficar estabelecidas no Regulamento, cabendo à Coordenadora apresentar a proposta que, 
após aprovação da Entidade Responsável, será sujeita a consulta pública. Essa matéria, bem como a exemplificação de 
projectos feitos segundo este modelo participativo, será aprofundada em próxima reunião.  

Quanto às sessões de divulgação e capacitação do Programa, foi proposto que se realizasse um guião em vídeo, a 
disponibilizar no site, para apoio de todos os interessados. 

 

Participantes (rúbricas) 

https://dre.pt/application/file/a/137024176
https://dre.pt/application/file/a/137024176
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Marta Temido  Helena Roseta José Reis Susana Tavares 

Ana Pedroso Nuno Félix Nuno Serra Filipa Comparado 

Joel Vasconcelos Eva Falcão Joana Henriques Sofia Dias 

 

 

Próxima Reunião Local Ministério da Saúde Data 23.07.2020 Hora 18H00 
 

Agenda 

A determinar. 

 
 


