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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  

− Nuno Serra, representante do MIH na Entidade 

Responsável pelo Programa 

− Ana Pedroso, Secretária Geral do Ministério da 

Saúde 

− Cláudia Monteiro, da Secretaria-Geral do 

Ministério da Saúde 

− Tiago Mota Saraiva, da equipa de coordenação 

nacional 

Ausências justificadas: 

− Susana Tavares, representante do MTSSS na 

Entidade Responsável pelo Programa 

 

 

Ordem de trabalhos 

1. Conclusão da apreciação do projecto de Regulamento proposto pela Equipa de Coordenação Nacional 

2. Outros assuntos 

3. Marcação da próxima reunião 

 
 

Assuntos discutidos 

1. Conclusão da apreciação do projecto de Regulamento proposto pela Equipa de Coordenação Nacional 

 

A Coordenadora deu nota das sugestões apresentadas pelas equipas de coordenação regional na manhã deste dia.  

Prosseguiu a apreciação do projecto de regulamento, nomeadamente a nova redacção proposta para o capítulo VI – 

Avaliação de candidaturas, que foi consensual. 

Foram feitas algumas melhorias de redacção, quer por proposta das equipas de coordenação regional, quer pela 

Coordenadora e por membros da Entidade Responsável. 

Clarificou-se que em caso de desistência de uma candidatura pontuada e com financiamento atribuído, o montante 

disponível é atribuído à primeira candidatura pontuada a que não tenha sido atribuído financiamento. 

Recomendou-se que o guia de candidatura explicite quais são as despesas que são consideradas elegíveis.  

Os protocolos passam a designar-se como “protocolos de financiamento” e foi eliminada a referência à secretaria geral do 

Ministério da Saúde no artigo 28.º (anterior 27.º). 

Sobre o pagamento faseado, decidiu-se deixar em aberto a percentagem a transferir na primeira tranche de financiamento, 

que será função da dotação efectiva do programa em 2020. 
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Sobre a prestação de contas, ficou claro que a última tranche é transferida após conclusão física do projecto, devendo a 

entidade promotora apresentar posteriormente o relatório final com a conclusão física e financeira do projecto. A falta de 

apresentação dos relatórios de prestação de contas determina a suspensão dos pagamentos e pode obrigar à reposição 

de verbas já recebidas. 

 

As alterações acordadas constam do anexo A a esta ata. 

 

As alterações acordadas serão integradas em documento final para consulta pública a aprovar formalmente pela 

Entidade Responsável na próxima reunião.  

 

2. Outros assuntos 

Foi debatida a necessidade de divulgar amplamente a consulta pública, quer através dos media quer através das redes a 

que cada um dos pontos focais tem acesso na respectiva área governativa, por forma a envolver o máximo de pessoas. O 

assunto será debatido na próxima reunião da ER.  

 

Foi também suscitada a questão do prazo da consulta pública, que deverá ser aprofundada na próxima reunião 

 

3. Próxima reunião 

Ficou marcada para dia 2 de setembro, das 18:00 às 20:00, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Aprovação das atas de 25 e 26 de agosto  

2. Aprovação da versão final do Regulamento para submissão a consulta pública, marcação de prazo e aviso 

3. Aprovação do questionário a incluir na consulta pública 

4. Apresentação do site do Programa  

5. Composição do júri (perfis e sugestões) 

6. Ajustamento do cronograma 

 

 

 

Documentos: 

O Anexo A com as alterações e observações acordadas nesta reunião é anexo à presente ata e dela faz parte integrante. 

 
 
 
 


