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Participantes 

Presenças: 
 
Equipa Coordenação Nacional: Helena Roseta, Isabel 
Loureiro, Aitor Varea Oro. 
 
Equipa Coordenação Regional Norte:  
Maria João Pessoa (CCDR), Henrique Gil (SS),  
e Teresa Alexandra Rodrigues (ARS) 
 
Equipa Coordenação Regional Centro:  
Paula Antunes (IEFP) e Adosinda Henriques (DRA) 
 
Equipa Coordenação Regional Lisboa e Vale do Tejo:  
Alice Brandão (IEFP), Fernanda Marques 
e Carla Sancho (CCDR), Inês Fonseca (SS) 
 
Equipa Coordenação Regional Alentejo: José Velez (DRA), 
Fernanda Marreiros e Hugo Soudo (ARS), 
Cristina Varela (IEFP) 
 
Equipa Coordenação Regional Algarve: Aquiles Marreiros 
(CCDR), Marco Malanho (IEFP), Alexandre Cunha (DRA) e 
Patricia Martins (SS) 
 
Isabel Beja 
 
Secretariado: Catarina Homem (ER) 

Ausências justificadas: 
 
Equipa Coordenação Nacional: Hugo Esteves, Tiago Mota 
Saraiva, Mário Jorge Santos 
 
Equipa Coordenação Regional Norte: Luís Brandão Coelho 
(DRA), Rosário Loureiro (SS), Carla Vale (IEFP) 
 
Equipa Coordenação Regional Centro: António Morais 
(ARS), Bernardo Campos (CCDR), Manuela Veloso (SS)  
 
Equipa Coordenação Regional Lisboa e Vale do Tejo: 
Manuela Peleteiro (ARS), Luís Filipe Sousa (DRA), Dália 
Dantas (IEFP), Luísa Malhó (SS) 
 
Equipa Coordenação Regional Alentejo: Sara Cruz (DRA), 
Hélder Guerreiro (CCDR) e Sandra Cardoso (SS) 
 
Equipa Coordenação Regional Algarve: António Palma 
(IEFP) e Josélia Gonçalves (ARS) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ordem de trabalhos 

1. Aprovação da ata da 10ª reunião da ECN+ECR (doc 1) 
 
2. Ponto de situação dos projetos – protocolos assinados e transferência da 1ª tranche (doc 2) 
 
3. Reflexão sobre o modo de articulação da coordenação nacional com as equipas regionais (doc 3) (*) 
 
4. Monitorização participativa dos projetos – proposta de metodologia (a apresentar pelo Aitor Varea Oro) 
 
5. Modelo de prestação de contas – linhas gerais e prioridades (doc 4) 
 
6. Tarefas imediatas 
 
7. Outros assuntos 
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Assuntos discutidos 

1. Aprovação da ata da 10ª reunião da ECN+ECR (doc 1)  
A ata da 10ª reunião foi aprovada por unanimidade dos presentes que nela participaram 
 
2. Ponto de situação dos projetos – protocolos assinados e transferência da 1ª tranche (doc 2)  
A Coordenadora Nacional apresentou o ponto de situação dos projetos: dos 246 projetos aprovados, 243 projetos 
assinaram os protocolos e foram notificados até ao dia 14 de novembro de 2021. Um dos protocolos encontra-se em fase 
de verificação documental e dois (2) projetos não remeteram documentos, nem protocolos assinados como segundos 
outorgantes, tendo informado já não estar disponíveis para executar os projetos. Do ponto de vista do financiamento, 189 
projetos receberam a primeira tranche durante o mês de outubro e 54 projetos receberam a primeira tranche durante o 
mês de novembro. A Coordenadora Nacional fez também um ponto de situação sobre a transferência de verbas segundo 
a fonte de financiamento. Informou ainda que foi aberto um processo de alterações na plataforma e que até ao dia 16 de 
novembro foram apresentados 166 pedidos de alteração.  
 
3. Reflexão sobre o modo de articulação da coordenação nacional com as equipas regionais (doc 3) (*)  
A articulação entre a equipa de coordenação nacional e as equipas regionais tem sido assegurada por reuniões com uma 
periodicidade, por norma, mensal, e pela articulação das equipas regionais com o respetivo elo de ligação da equipa 
nacional. A equipa de coordenação nacional também tem reunido mensalmente. O núcleo executivo reúne semanalmente. 
A Coordenadora Nacional considera a periodicidade das reuniões com as equipas regionais insuficiente e sugeriu que cada 
equipa regional nomeasse uma pessoa para estar presente nas reuniões semanais do núcleo executivo, com vista a uma 
maior eficiência na transmissão de informação. A Coordenadora Nacional sugeriu também, para uma maior eficiência do 
trabalho de proximidade, que se realizem reuniões semanais por equipa regional, para discutir questões concretas dos 
projetos de cada região. Por fim, a Coordenadora Nacional sugeriu que as equipas consultem a agenda do Jornal dos Bairros 
Saudáveis para se manterem informados sobre as atividades a decorrer e poderem estar presentes nos eventos que vão 
decorrendo. A Coordenadora Nacional informou também que iriam ser promovidas ações de formação em diversas áreas, 
nomeadamente da contratação pública e prestação de contas. Os coordenadores regionais concordaram com a 
necessidade das reuniões e informaram que iriam reunir as respetivas equipas regionais para distribuição de tarefas. 
 
4. Monitorização participativa dos projetos – proposta de metodologia (a apresentar pelo Aitor Varea Oro) 
A Coordenadora Nacional informou que a proposta de monitorização trabalhada pelo Aitor Varea representa uma 
ferramenta para os projetos que se materializa numa ação de formação facultativa e que, no final, permite retirar 
indicadores de monotorização e informação qualitativa. Estes dados podem ser traduzidos em informação quantitativa 
comparável, para avaliação final do programa e medição da sua contribuição para o empoderamento das comunidades. 
Aitor Varea Oro, membro da equipa de Coordenação Nacional, apresentou a proposta de metodologia de monitorização 
participativa dos projetos apresentada na véspera à equipa de coordenação nacional. 
 
5. Modelo de prestação de contas – linhas gerais e prioridades (doc 4) 
Este ponto foi adiado para as reuniões com cada equipa regional. 
 
6. Tarefas imediatas 
Será agendada uma reunião da equipa de coordenação regional de Lisboa e Vale do Tejo para ser resolvida a questão da 
coordenação desta equipa. Após essa reunião, ficou combinado reunir com cada uma das equipas regionais. No período 
de duas semanas terão também início as sessões de esclarecimento com os projetos. 
 
7. Outros assuntos 

https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/537a5750f53385a83b4d4cd0acaad75e10ae137eb4b126957138e05f6922d68b.pdf
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/uploads/537a5750f53385a83b4d4cd0acaad75e10ae137eb4b126957138e05f6922d68b.pdf
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Foi debatida a necessidade de reforçar as equipas com mais técnicos. Este assunto será visto nas reuniões com cada equipa 
regional. 
   
Documento anexos à ata 
Doc 1 - Draft da ata da 10ª reunião da ECN+ECR 
Anexo 1 à ata da 10ª reunião ECN+ECR - Etapas 5 e 6 do Programa Bairros Saudáveis 
Doc 2 - Ponto de situação dos projetos – protocolos assinados e transferência da 1ª tranche 
Doc 3 - (*) Documento em elaboração 
Doc 4 - Modelo de prestação de contas – linhas gerais e prioridades 
 
Os documentos anexos à Ordem de Trabalhos e disponíveis no site fazem parte integrante desta ata. 

 


