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Participantes 

Presenças: 

Equipa Coordenação Nacional: Helena Roseta, Isabel 

Loureiro, Hugo Esteves, Tiago Mota Saraiva e Aitor Varea 

Oro. 

 

Equipa de Comunicação: Nuno Ramos de Almeida. 

 

Equipa Coordenação Regional Norte: Luís Brandão Coelho 

(DRA), Maria João Pessoa (CCDR), Henrique Gil (SS), Carla 

Vale (IEFP) e Teresa Alexandra Rodrigues (ARS) 

 

Equipa Coordenação Regional Centro: António Morais 

(ARS), Paula Antunes (IEFP), Bernardo Campos (CCDR)  

 

Equipa Coordenação Regional Lisboa e Vale do Tejo: Luís 

Filipe Sousa (DRA), Dália Dantas e Alice Brandão (IEFP), 

Fernanda Marques e Carla Sancho (CCDR), Ana Cristina e 

Luis Marvão (SS) 

 

Equipa Coordenação Regional Alentejo: José Velez (DRA), 

Hugo Soudo (ARS), Cristina Varela (IEFP), Hélder Guerreiro 

(CCDR) e Sandra Cardoso (SS) 

 

Equipa Coordenação Regional Algarve: Aquiles Marreiros 

(CCDR), Josélia Gonçalves (ARS), Marco Malanho (IEFP), 

Alexandre Cunha (DRA) e Patricia Martins (SS) 

Ausências:  

Equipa Coordenação Regional Norte: Rosário Loureiro (SS) 
 
Equipa Coordenação Regional Centro: Manuela Veloso (SS) 

e Adosinda Henriques (DRA) 

 

Equipa Coordenação Regional Lisboa e Vale do Tejo: 

Manuela Peleteiro (ARS) 

 

Equipa Coordenação Regional Alentejo: Fernanda 
Marreiros (ARS) 
 

Equipa Coordenação Regional Algarve: António Palma 
(IEFP) 
 

 

 

 

 

 

Ordem de trabalhos 

1. Aprovação da ata da reunião de 19.11.2020 (doc 1) 
2. Ponto de situação do processo de avaliação das candidaturas 
3. Estratégia para 2021 
4. Outros assuntos e marcação da próxima reunião 

 
 

Assuntos discutidos 

1. Aprovação da ata da reunião de 19.11.2020 (doc 1) 
A ata da reunião de 19 de novembro de 2020 foi aprovada por unanimidade. 
 
2. Ponto de situação do processo de avaliação das candidaturas 
A Coordenadora Nacional deu conta da aprovação da Resolução do Conselho de Ministros 10-A/2021, que prorroga o prazo 
de conclusão do programa até 30 de abril de 2022. Transmitiu posteriormente, mostrando um power point, qual a 
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metodologia adoptada para o processo de avaliação de candidaturas, comunicando que esta informação se encontra no 
site institucional do programa no separador concorrer/avaliação, bem como deu indicação dos prazos previstos para a 
conclusão da avaliação por parte do júri e do procedimento de comunicação às candidaturas da lista preliminar e da lista 
definitiva. Informou, no que diz respeito ao critério de desempate previsto no n.º 3 do artigo 24.º do Regulamento, que o 
júri seguirá o seguinte critério de desempate sucessivo: “Em caso de empate na pontuação, o júri dará prioridade no 
ordenamento da lista aos projetos que se situem em NUTS III com 0 candidaturas pontuadas com valor superior; se o 
empate persistir, o júri dará prioridade no ordenamento da lista aos projetos que se situem em municípios com 0 
candidaturas pontuadas com valor superior; se o empate persistir, o júri dará prioridade no ordenamento da lista aos 
projetos que se situem em municípios com 1 candidatura pontuada com valor superior; se o empate persistir, o júri dará 
prioridade no ordenamento da lista aos projetos que se situem em freguesias com 0 candidaturas pontuadas com valor 
superior”. 
 
3. Estratégia para 2021 
A Coordenadora Nacional informou que foi criada uma equipa de comunicação que será coordenada pelo membro da ECN 
Tiago Mota Saraiva, e que integrará o membro contratado Nuno Ramos de Almeida, bem como um elemento de cada ECR.  
A Estratégia para 2021 englobará o acompanhamento das candidaturas financiadas, sob duas vertentes, uma 
administrativa/técnica e outra de comunicação.  
A primeira vertente passará por uma formação de capacitação, a realizar às candidaturas aprovadas, em tudo o que diz 
respeito à parte administrativa dos protocolos de colaboração e organização processual.  
Quanto à vertente comunicacional, Tiago Mota Saraiva começou por apresentar Nuno Ramos de Almeida, informando 
depois que o objetivo desta equipa de comunicação é a criação de um modelo de comunicação para dar a conhecer os 
projetos aprovados e tudo o que envolve a sua implementação no terreno. Nuno Ramos de Almeida informou que o 
principal objetivo é criar um projeto de comunicação, dentro da lógica do programa, que tenha a capacidade de empoderar 
os projetos e os seus intervenientes, dando-lhes formação e acompanhamento para serem estes a criar a base da 
comunicação. Complementar ao site institucional do programa, será criada uma nova página, que se deverá chamar “Jornal 
dos Bairros Saudáveis”, onde ficará alojada e divulgada toda a comunicação relacionada com os projetos aprovados, e que 
alimentará as redes sociais oficiais do programa. Paralelamente estão a ser trabalhadas parcerias universitárias, para em 
conjunto serem encontradas novas formas comunicacionais.   
Numa 1ª fase existirá uma formação aos membros da ECR que integrem a equipa de comunicação, seguir-se-á a formação 
aos membros dos projetos aprovados, e depois todo o acompanhamento técnico durante a sua realização. Um dos 
principais objetivos é o de nivelar o conteúdo comunicacional de todos os projetos, pois acontecerá que alguns destes 
terão mais capacidade de produzir conteúdos em comparação com outros. Feita uma ronda de opinião pelos membros das 
ECR, surgiram várias sugestões para integrar na estratégia comunicacional, destacando-se a partilha da comunicação nos 
sites das instituições públicas que integram o programa, o apoio das equipas técnicas comunicacionais dessas mesmas 
instituições, e a realização de uma ponte com a comunicação social local. 
Outra vertente da estratégia para 2021, a executar somente depois de os projetos financiados estarem implementados, 
relaciona-se com os projetos não financiados, sendo que uma das ideias consiste na procura, conjuntamente com as ECR, 
de outras fontes de financiamento, e também a criação de uma bolsa de empresas com responsabilidade social que 
queiram patrocinar estes projetos. 
Foram abordadas outras ideias a desenvolver, como a criação de um “selo bairros saudáveis”, a implementação do 
Conselho Bairros Saudáveis, e a promoção de um fórum com a participação de todos os projetos para uma partilha de 
experiências. 
 
4. Outros assuntos e marcação da próxima reunião 
Não foram debatidos outros assuntos, nem ficou agendada a próxima reunião. 

 


