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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 do Ministério da Saúde  
 
- Nuno Serra, representante do MIH na Entidade 
Responsável pelo Programa  
 
- Cláudia Monteiro, da Secretaria-Geral do Ministério da 
Saúde  
 
- Rita Gonçalves, em substituição de José Reis, 
representante do ACM na Entidade Responsável pelo 
Programa  
 
Secretariado – Sofia Meneses 

Ausências justificadas: 
 
- Susana Tavares, representante do MTSSS na Entidade  
Responsável pelo Programa 
 
- Joel Vasconcelos, representante do MA na Entidade 
Responsável pelo Programa  
 
  
 
 

 

Ordem de trabalhos 

1. Aprovação da ata da 17ª reunião, de 26 de março de 2021 (doc 1) 

2. Resultados preliminares do procedimento concursal do Programa Bairros Saudáveis e próximos passos até à 

aprovação da lista final de classificação 

3. Autorizações de despesa para aquisição de serviços em 2021 (doc 2A e doc 2B) 

4. Outros assuntos 

5. Marcação da próxima reunião 

 
 

Assuntos discutidos 

1. Aprovação da ata da 17ª reunião, de 26 de março de 2021  
Este ponto da OT foi adiado. 
 
2. Resultados preliminares do procedimento concursal do Programa Bairros Saudáveis e próximos passos até à 
aprovação da lista final de classificação 
A Coordenadora Nacional informou que o programa se encontra na fase de receção de pronúncias sobre a notificação da 
lista preliminar de classificação, que são enviadas ao júri para análise. Acrescentou ainda que vai ser enviada, por mail 
noreply e para conveniência das candidaturas, informação com a pontuação obtida nos subcritérios aprovados pelo júri 
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que preenchem os critérios de avaliação previstos no artigo 23.º do Regulamento do Programa Bairros Saudáveis. Estes 
subcritérios estão disponíveis no site do Programa.   
3. Autorizações de despesa para aquisição de serviços em 2021 (doc 2A e doc 2B) 
A Coordenadora Nacional apresentou a Proposta 01/CN/2021 + Anexo, referente à autorização de despesas para aquisição 
de serviços de comunicação e divulgação dos projetos financiados pelo Programa, bem como a Proposta 02/CN/2021 
relativa à autorização de despesas para aquisição de serviços de apoio científico e técnico ao Programa Bairros Saudáveis. 
Ambas as propostas foram aprovadas por unanimidade dos presentes. 
 
 
4. Outros assuntos 
- A Coordenadora Nacional informou que reuniu com a Secretária-Geral do Fundo Ambiental, conjuntamente com os 
pontos focais do MS e MAAC, estando previsto o financiamento parcial do Programa Bairros Saudáveis por parte deste 
Fundo. 
- O ponto focal do Ministério da Coesão Territorial informou que está a ser estudada a viabilidade de algumas candidaturas 
não financiáveis do Programa Bairros Saudáveis poderem vir a ser encaminhadas para outras programas geridos pelo MCT. 
 
5. Marcação da próxima reunião 
Não ficou agendada nenhuma reunião. 
 
Os documentos que acompanharam a OT são anexos à presente ata e dela fazem parte integrante 
 

A coordenadora nacional A Secretária-Geral do Ministério da Saúde 

  

 

 

Helena Roseta Ana Pedroso 
 

 


