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Participantes 

Presenças: 
 
- Helena Roseta, Coordenadora Nacional  
  
- Nuno Félix, representante do MAAC na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- Filipa Comparado, representante do MCT na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- Ana Pedroso, Secretária-Geral e representante do MS na 
Entidade Responsável pelo Programa  
 
- Susana Tavares, representante do MTSSS na Entidade  
Responsável pelo Programa 
 
- Joel Vasconcelos, representante do MA na Entidade 
Responsável pelo Programa  
 
- Rita Gonçalves, em substituição de José Reis, 
representante do ACM na Entidade Responsável pelo 
Programa  
 
- Cláudia Monteiro, da Secretaria-Geral do Ministério da 
Saúde  
 
Secretariado – Sofia Meneses 

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

 

Ordem de trabalhos 

1. Aprovação das atas das 17ª e 18ª reuniões 

2. Ponto de situação dos trabalhos do júri 

3. Preparação da etapa 5 do Programa – Divulgação de resultados e assinatura de protocolos 

4. Outros assuntos e marcação da próxima reunião 

 
 

Assuntos discutidos 

 
1. Aprovação das atas das 17ª e 18ª reuniões 
As atas das reuniões de 25 de março e 12 de abril de 2021 foram aprovadas por unanimidade. Os membros que não 
estiveram presentes nas reuniões a que as atas dizem respeito não participaram na aprovação das mesmas, em 
cumprimento do n.º 3 do artigo 34º do CPA. 
 
2. Ponto de situação dos trabalhos do júri 
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A Coordenadora nacional informou que o júri se encontra a analisar as pronúncias recebidas à notificação da lista 
preliminar de classificação. 
 
3. Preparação da etapa 5 do Programa – Divulgação de resultados e assinatura de protocolos 
- A Entidade Responsável debateu o formato do anúncio público dos resultados do programa, cujos moldes finais serão 
concertados com o Governo. 
- Foi consensualizado que os pontos focais informem as respetivas tutelas sobre a possibilidade de serem realizados futuros 
eventos regionais, escalonados no tempo ao longo da execução dos projetos financiados, com a presença de membros do 
governo das áreas governativas representadas na Entidade Responsável.  
- A ER aprovou a proposta da Secretária-Geral do Ministério da Saúde relativamente à repartição das tranches de 
financiamento faseado a transferir para as candidaturas financiadas e aos calendários de pagamento.  
- Quanto ao modelo dos relatório e prestação de contas, previsto no regulamento, deverá ser articulado com o Fundo 
Ambiental e com a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, para ser incluído nos protocolos a celebrar. 
 
4. Outros assuntos e marcação da próxima reunião 
- Foi aprovada por unanimidade a retificação da deliberação aprovada na 18ª reunião referente à Proposta 02/CN/2021, 
por se ter verificado que, por lapso, o objeto do contrato de aquisição de serviços ao Arquiteto Aitor Varea Oro incluído na 
proposta foi o do contrato anterior e não o do novo contrato. 
- Foi igualmente aprovada por unanimidade a retificação de uma gralha material na resposta da empresa Cortes Pereira 
ao convite para a realização de trabalhos informáticos para o Programa Bairros Saudáveis em 2020; esta resposta refere 
que os trabalhos seriam concluídos em dezembro de 2021, quando os mesmos diziam respeito ao ano de 2020, de acordo 
com a autorização de despesa aprovada pela ER na sua 4ª reunião, em 25.8.2020.  
- Foi apresentada pela Secretária-Geral do Ministério da Saúde a necessidade de dar cumprimento à alínea b) do ponto 8 
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 52-A/2020, de 1 de julho, segundo a qual “(…) sem prejuízo de outras 
competências atribuídas por despacho do membro do Governo responsável pela área da saúde, compete à entidade 
responsável: (…) Assegurar os meios de apoio logístico e administrativo necessários à implementação do Programa, e bem 
assim suportar as despesas do seu funcionamento.” Até à data, tem sido apenas a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 
a assumir estas despesas, cuja realização em 2020 e estimativa para 2021 foram apreciadas na 14ª reunião da ER, realizada 
em 19.01.2021. 
- A próxima reunião ficou agendada para dia 10 de maio às 9h30. 
 
 
 

A coordenadora nacional A Secretária-Geral do Ministério da Saúde 

  

 

 

Helena Roseta Ana Pedroso 
 

 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/22bc32ff70e33ea2ba0eb4397bbd2ae57e687506e0a9028337336e6607d31856.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000016,000009/index.htm
https://dre.pt/application/file/a/137024176
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/o-programa/quem-decide/000253,000009/index.htm

