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Participantes 

Presenças: 

− Helena Roseta, Coordenadora Nacional 

− José Reis, representante da PCM na Entidade 

Responsável pelo Programa 

− Nuno Félix, representante do MAAC 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 

− Claudia Monteiro, Secretaria-Geral do Ministério 

da Saúde 

− Aitor Varea Oro – Membro da Equipa de 

Coordenação Nacional 

− Mário Jorge Santos – Membro da Equipa de 

Coordenação Nacional 

− Secretariado do Programa: Ana Sofia Meneses 

Veneno 

Ausências justificadas: 

− Susana Tavares, representante do MTSSS na 

Entidade Responsável pelo Programa 

− Nuno Serra, representante do MIH na Entidade 

Responsável pelo Programa 

 

 

Ordem de trabalhos 

1. Aprovação da ata da Reunião 02/2020 da Entidade Responsável (doc 1) 

2. Informações 

3. Recolha de indicadores 

 3.1 Ponto de situação  

 3.2 Apresentação de metodologia e cartografia 

 3.3 Questões pendentes 

4. Modelo de coordenação articulado com Equipas de Coordenação Regional (doc 2 e doc 3) 

5. Ajustamento do cronograma até 14 de novembro (doc 4 e doc 5) 

6. Outros assuntos 

 
 

Assuntos discutidos 

1. Aprovação da ata da Reunião 02/2020 da Entidade Responsável (doc 1) 

A ata foi aprovada por todos os presentes. Foi comunicado pelo ponto focal da PCM que, relativamente ao ponto 5 da ata 
(adicionar às Equipas de Coordenação Regional um elemento a indicar pelo ponto focal da PCM), e em momento posterior 
ao da reunião, o ACM articulou com o MCT e acordou que reuniria previamente com as CCDR, não sendo assim necessário 
um ponto focal do ACM nas equipas de coordenação regional. Este elemento do ACM, já indicado, deve ser convocado 
para as reuniões com a Equipa de Coordenação Regional.  
 

2. Informações 
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A Coordenadora Nacional informou os pontos focais que a ECN tinha reunido com as Equipas Coordenação Regional (ECR) 

no dia 12 de Agosto, tendo a reunião tido como pontos: 

- Apresentação dos membros das duas equipas; 

- Abordagem da identificação dos territórios e dos critérios de elegibilidade; 

- Solicitação que em cada ECR fosse designado entre os seus membros um Coordenador, ficando consensualizado que 

caberá ao representante da ARS a marcação de uma primeira reunião para esse efeito. Será esse coordenador a articular 

com o respectivo elo de ligação da ECN, sem prejuízo de dar conhecimento das diligências efectuadas ao respectivo ponto 

focal da ER. 

 

3. Recolha de indicadores 

3.1 Ponto de situação  

3.2 Apresentação de metodologia e cartografia 

3.3 Questões pendentes 

 

O membro da ECN Aitor Varea Oro apresentou a metodologia usada na aplicação dos indicadores já recolhidos e um mapa 

interactivo onde se observa esses indicadores já aplicados nalguns territórios, afirmando que quanto mais reduzida for a 

escala dos indicadores, mais fiáveis são os dados. O trabalho, que está a ser desenvolvido conjuntamente com a Direcção 

Geral do Território, está a correr bem e os dados que estão a ser trabalhados irão ficar alojados num servidor central 

daquela DGT, o que permitirá o acesso no futuro por parte de todas as áreas governativas. Foi apresentando um exemplo 

da cartografia já elaborada. 

O membro da ECN Mário Jorge Santos explica os indicadores relativos à saúde que são necessários, afirmando que os 

mesmos já existem nas bases de dados da saúde, sendo de fácil obtenção, e ficando acordado que essa listagem será 

enviada pela ECN à Secretaria Geral da Saúde.  

Um dos indicadores relevantes implica acesso a dados sobre imigrantes legais ou ilegais, sendo confirmado pelo ponto 

focal da PCM que é o SEF que os possui. 

A Coordenadora Nacional afirma que existem outros indicadores, que estão a ser obtidos pelo ponto focal do MIH junto 

das Infraestruturas de Portugal e que permitirão verificar a distância temporal de um determinado território aos 

equipamentos de saúde. 

A Coordenadora Nacional conclui que as recolhas de todos estes indicadores permitem verificar onde se situam territórios 

que cumprem os critérios elegíveis, podendo, no entanto, existir outros territórios com as mesmas características que não 

se encontram referenciados, esperando que se tenha conhecimento destes através de um questionário a disponibilizar na 

consulta pública, e que será levado, até fim de Agosto, a uma reunião da ER para validação. O resultado dessa consulta 

pública, complementado com a identificação precisa dos territórios para os quais surjam candidaturas, permitirá afinar a 

cartografia do Programa e ter uma visão sobre a localização da pobreza e das vulnerabilidades territoriais.  É consensual 

para todos que é este um trabalho necessário e de utilidade futura. 

Verificando-se a possibilidade de existirem territórios que não sejam mapeados, é consensual para todos que se deve 

reforçar nesses territórios as sessões de capacitação e dinamização, numa perspectiva de equidade territorial, replicando 

sessões de capacitação gravadas a disponibilizar no sitio eletrónico do Programa, que terão uma linguagem simples, e que 

podem ser utilizadas pelas equipas regionais as vezes que foram necessárias.  

O ponto focal da PCM afirma que se deve ter em conta territórios em que os seus ocupantes tenham mais dificuldades de 

participação em termos de candidatura, afirmando a Coordenadora Nacional que se está a pensar na criação de uma bolsa 

de mentoria para esse casos, sendo esta solução considerada como útil por todos. É também consensual que deve ficar 

previsto no regulamento um critério de desempate entre candidaturas com a mesma pontuação, tendo por base uma 

discriminação positiva para efeitos de equidade territorial. 
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4. Modelo de coordenação articulado com Equipas de Coordenação Regional (doc 2 e doc 3) 

Relativamente ao documento 2 não foram levantadas quaisquer objecções, tendo a Coordenadora Nacional indicado que 

os elos de ligação com as ECR são:  

ECR Norte – Aitor Varea Oro 

ECR Centro – Tiago Mota Saraiva 

ECR Lisboa e Vale do Tejo – Isabel Loureiro e Hugo Esteves 

ECR Alentejo – Mário Jorge Santos 

ECR Algarve – Mário Jorge Santos 

 

Sobre o documento 3 regista-se: 

- O pedido da Coordenadora Nacional para que a composição da ECN, já aprovada pela ER em reunião anterior, seja 

homologada por um despacho, ficando a representante do Ministério da Saúde de diligenciar; 

- Foi proposto pela representante do Ministério da Saúde, aceite por todos, que a lista final de pontuação das candidaturas 

admitidas seja homologada pelas sete áreas governativas previstas na RCM; 

- A Coordenadora Nacional afirma que é necessário, nas competências da ER, acrescentar uma alínea referente à aprovação 

do Júri do Programa. 

 

5. Ajustamento do cronograma até 14 de novembro (doc 4 e doc 5) 

Ficou a representante do Ministério da Saúde de verificar se o prazo de 30 dias, previsto do documento 4 para a consulta 

pública, pode ser legalmente reduzido. 

É apresentado sucintamente pela Coordenadora Nacional o documento 5 - Ajustamento do cronograma, dando especial 

atenção às etapas que carecem de decisão da ER até fim de Agosto. É referido como questão crítica a transferência da 

dotação de 2020 do MF para a SGMS, sendo que o atraso desta colocará em causa a realização de todas as etapas do 

Programa nos prazos definidos.  

 

6. Outros assuntos 

- É consensualizado que as Ordem de Trabalho e Atas das reuniões da ECN + ECR devem ser enviadas à ER. 

- É levantada a questão de serem necessários indicadores relativos ao critério 3 (percentagem elevada de jovens em idade 

escolar a não frequentar a escola ou de crianças, adolescentes e jovens sem condições para aceder ao ensino a distância), 

ficando o ponto focal do MCT de verificar junto das CCDR se estas dispõem dos mesmos, ou se existe a necessidade de 

recorrer ao Ministério da Educação.  

 

São anexos à presente ata os documentos 1 a 5, que dela fazem parte integrante. 

 
 

Próximas Reuniões Local Reunião on-line via zoom Data 25 e 26 de agosto Hora 18h00 
 

Agenda 
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- Apreciação da versão preliminar do Regulamento a submeter a consulta pública, e da estrutura do questionário a 
disponibilizar online.  

 
 


