
2 
 

Bairros Saudáveis 
 

Resumo da 10ª reunião da Equipa de Coordenação Nacional – 18.09.2020 
Aprovado em 30.9.2020 
 
Participantes: Helena Roseta (HR), Isabel Loureiro (IL), Hugo Esteves, (HE), Aitor Varea Oro (AV), 
Tiago Mota Saraiva (TMS)  
 
Ordem de Trabalhos 
1. Aprovação da ata de 9.9.2020 (doc 1) 
2. Informações e ponto de situação do trabalho das equipas de coordenação regional 
3. Calendário de sessões de capacitação 
4. Outros assuntos 
5. Marcação da próxima reunião 
 
Assuntos tratados 
1. Foi aprovada a ata da reunião de 09.09.2020 pelos presentes e justificada a ausência de 
Susana Tavares (ST) e Mário Jorge Santos (MJS), em trabalho. 
 
2. Foram apresentados por AV, 3 mapas com os territórios sinalizados com os dados obtidos na 
consulta pública até dia 15 de setembro. No mapa com as CIM é muito visível a existência de 
muitas CIM sem nenhum território assinalado. É afirmado por todos que é necessário investir 
na divulgação e capacitação em vários territórios que são vulneráveis e onde não se regista 
nenhuma sinalização. Fica consensualizado o envia às ECR destes mapas. HR fica de pedir aos 
pontos focais que tutelam as CCDR e a DRA que insistam com os seus pontos regionais a 
divulgação nesses territórios. 
 
TMS informa que a ECR-Centro está a divulgar o programa por várias redes de contacto, e vai 
realizar uma sessão de capacitação com a Universidade de Aveiro. 
 
HE informa que a ECR-LVT já se reuniu duas vezes, e que já contactaram várias entidades. 
 
3. Foi abordado o calendário das sessões já agendadas e como estas devem ser organizadas. 
 
4. HR dá conta do ponto de situação dos protocolos de colaboração: 

• ANAFRE – já reuniu, já existindo uma proposta de protocolo, destacando-se que esta 
acordará com a Entidade Responsável um modelo de declaração simplificado que 
permita às juntas de freguesia, a pedido das parcerias locais, atestar a informação por 
estas colocada na referida ficha quanto aos critérios 1, 2, 6 e 7, quando ocorram; 

• ANMP – encetado um primeiro contacto, aguarda-se resposta;  

• ANMSP e FNAJ – vai realizar um primeiro contacto; 

• Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas – não se vai realizar protocolo, mas 
após contacto ficaram de divulgar o Programa por todas as universidades. 

 
HR faz o ponto da situação do formulário de candidatura, destacando-se que no que diz respeito 
à identificação do território, vai ter de se rever a regra de um projecto por território para cada 
entidade promotora, passando para um projecto por freguesia, uma vez que o universo dos 
territórios é aberto ao contrário do das freguesias que é fechado e bem delimitado.  território, 
que vai ter de se usar o universo freguesia.   
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HR dá conhecimento de como correu a sessão de capacitação organizada pela REDE H: 

• teve a participação de 100 pessoas online: 

• entre várias sugestões, destacou-se a de que o programa devia ser avaliado 
cientificamente, através de por exemplo uma colaboração com uma Universidade 
Pública. Sugestão aceite pelos membros das ECN, ficando HR de levar a mesma à ER, 
para verificar em que condições se pode realizar essa avaliação, e os seus custos, sendo 
que estes devem ser alocados ao orçamento do ano que vem. 

 
6. Não ficou agendada a próxima reunião. 


