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Participantes 

Presenças: 
 
- Helena Roseta, Coordenadora Nacional  
  
- José Reis, representante do ACM na Entidade 
Responsável pelo Programa (em substituição de José  
Reis) 
 
- Nuno Félix, representante do MAAC na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- Filipa Comparado, representante do MCT na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- Nuno Serra, representante do MIH 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 
- Ana Pedroso, Secretária Geral do Ministério da Saúde  
 
- Cláudia Monteiro, da Secretaria Geral do Ministério da 
Saúde  
 
Secretariado: Sofia Meneses 
 

Ausências justificadas: 
 
 

 

Ordem de trabalhos 

1. Aprovação da ata de 18.9.2020 (doc 1) 

2. Relatório final da Consulta Pública (doc 2) 

3. Aprovação do Regulamento, com as alterações resultantes da consulta pública (doc 3) 

4. Aprovação do formulário da candidatura (doc 4) 

5. Aprovação do protocolo com a ANAFRE (doc 5) 

6. Ajustamento do cronograma (doc 6) 

7. Outros assuntos 

8. Marcação da próxima reunião 
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Assuntos discutidos 

1. Aprovação da ata da reunião de 18 de setembro – As atas foram aprovadas por todos os participantes sem propostas 

de alteração. 

 

2. Relatório final da Consulta Pública – Não foi apresentado o relatório na sua versão integral, que está a ser elaborado. A 

Coordenadora Nacional apresentou um resumo, em power point, posteriormente distribuído por email a todos os 

membros da ER, que contém o balanço da consulta pública e a evolução dos territórios sinalizados pelos cidadãos através 

do qeustionátio participativo e que fica anexo a esta ata como documento 2. 

 

3. Aprovação do Regulamento, com as alterações resultantes da consulta pública - Foi analisado o quadro comparativo 

do Regulamento que consta do doc 3 anexo à Ordem de Trabalhos desta reunião. Foram discutidas as propostas de 

alteração aprovadas pela equipa de coordenação nacional e efectuadas algumas alterações, tendo sido deliberado 

remeter a aprovação formal do texto final para a reunião da ER agendada para o dia seguinte.   

 

4. Aprovação do formulário da candidatura – A Coordenadora Nacional apresentou uma tabela com os quadros essenciais 

do formulário da candidatura cruzados com as disposições do regulamento, que consta como documento 4 desta reunião. 

Informou que o formulário está a ser desenvolvido pelo programador e implica um registo das entidades que pretendam 

apresentar candidaturas.  A aprovação do formulário final ficou agendada para a próxima reunião da ER. 

 

5. Aprovação do protocolo com a ANAFRE – Foi analisada a minuta de protocolo (documento 5), tendo sido sugerida uma 

alteração à Clausula 6, que passa a ter a seguinte redacção: 

“Sempre que uma candidatura aprovada envolva intervenções locais que careçam de autorização da Freguesia, a Entidade 

Responsável compromete-se a alertar as parcerias locais para as necessárias diligências administrativas junto das 

respetivas Freguesias, bem como a garantir que o financiamento concedido não exclua os montantes devidos pelo 

pagamento das taxas administrativas correspondentes.  

A Entidade Responsável pode cometer à Equipa de Coordenação Nacional do Programa a incumbência de dar cumprimento 

ao disposto nesta cláusula.”  

A aprovação formal da minuta de protocolo fica agendada para a próxima reunião da ER. 

A Coordenadora Nacional irá dar conhecimento desta alteração à ANAFRE para se marcar a assinatura do protocolo e 

informou ainda que, em relação ao protocolo de colaboração com a ANMP, aguarda que ele seja apreciado na reunião do 

Conselho Diretivo da ANMP, que se realizará no próximo dia 13 de outubro 

 

6. Ajustamento do cronograma – Não foi apresentado o documento 6.  

 

7. Outros assuntos – Não foram discutidos assuntos extra agendamento.  

 

8. Marcação da próxima reunião – Ficou agendada a próxima reunião para o dia 2 de outubro às 17.00h 

 

Documentos 

Os documentos 1, 2, 3, 4 e 5 desta reunião são anexos à presente ata e dela fazem parte integrante. 

 


