
 

 

PROGRAMA BAIRROS SAUDÁVEIS 
(RCM n.º 52-A/2020, de 1 de julho) 

Entidade Responsável  
 

Excerto da ata da Reunião 35/ER/2022 
Aprovado em minuta em 22.07.2022  

Local   
Reunião on-line via 
zoom 

Data 18.07.2022 Hora início 15:00 Hora fim 16h30 

 

 

Participantes 

Presenças:  
- Helena Roseta, Coordenadora Nacional 
 
- Ana Pedroso, Secretária-Geral do MS e co-representante 
do MS 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   
 
- Filipa Comparado, representante do MCT na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- Joel Vasconcelos, representante do MAA na Entidade 
Responsável pelo Programa  
 
Esteve também presente Belmira Rodigues, da SG do MS. 
 
Secretariado – Catarina Homem 

Ausências justificadas: 
 
- Nuno Serra, representante do MIH na Entidade 
Responsável pelo Programa 
 
- Sofia Nabais, representante do MTSSS na Entidade 
Responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ordem de trabalhos (excerto) 

3. Proposta de plano de pagamentos a anexar ao Protocolo de cooperação entre o Programa Bairros Saudáveis e a 
Plataforma ODSlocal (Doc 2) e aprovação da respetiva minuta (Doc 2a) 

5. Proposta de Grupo de Trabalho Interministerial para análise de relatórios (Doc 3) 

6. Audiência prévia pendente de decisão final 

 
 
 

Assuntos discutidos (excerto) 

3. Proposta de plano de pagamentos a anexar ao Protocolo de cooperação entre o Programa Bairros Saudáveis e a 
Plataforma ODSlocal (Doc 2) e aprovação da respetiva minuta (Doc 2a) 

A proposta de plano de pagamentos a anexar ao Protocolo de cooperação entre o Programa Bairros Saudáveis e a 
Plataforma ODSlocal e a respetiva minuta foram aprovadas por consenso. 

5. Proposta de Grupo de Trabalho Interministerial para análise de relatórios (Doc 3) 

A proposta de despacho conjunto para criação do Grupo de Trabalho foi aprovada por consenso e vai ser analisada por 
cada membro da Entidade Responsável com a respetiva tutela até ao final do corrente mês, a fim de o despacho 
conjunto poder ser emitido em tempo útil, compatível com o novo calendário do Programa. 
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6. Audiência prévia pendente de decisão final 

No ponto 6 da Ordem de Trabalhos, “Audiência prévia pendente de decisão final”, a Coordenadora Nacional apresentou 
oralmente a informação “Análise da resposta do projeto 28 à notificação de audiência prévia”. A Entidade Responsável 
tomou conhecimento de que o 1º relatório de prestação de contas deste projeto foi validado, após correção de erros, mas 
foi suspenso o pagamento da 2ª tranche de financiamento, de acordo com o deliberado na 31ª reunião da Entidade 
Responsável. 
A Entidade Responsável aprovou a proposta de procedimento da Coordenadora Nacional, por unanimidade dos presentes, 
no sentido de notificar a entidade promotora para remeter os documentos em falta. 

Documentos 

Os documentos Doc 2, Doc 2a e Doc 3, disponíveis no site e anexos à Ordem de Trabalhos fazem parte integrante desta 
ata.  

 
 
 

A coordenadora nacional  A Secretária-Geral do Ministério da Saúde 

  

 

 

Helena Roseta Ana Pedroso 
 

 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/d36a4d55ed7fe1887dc0f3fa6a63f7b1d92b535a0167546bbf20cd228b417489.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/db4fe974993c2ce0db8e2bc23efa151864789c50c29b15aa136f17b292a74cd6.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/16970c057940bb82cc729e7a78f8d988ffb89c8d812970eb2d2ec557ade085d1.pdf

