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Ata 

Participantes: Helena Roseta, Isabel Loureiro, Tiago Mota Saraiva, Aitor Varea Oro 

 

Ordem de trabalhos da 4ª reunião  

1. Aprovação do resumo da última reunião  

2. Preparação da reunião dos Pontos Focais de 23.7.2020  

3. Regras do Programa – pontos essenciais  

4. Questionário da consulta pública – 1ª parte – identificação de territórios 

5. Outros assuntos (linha gráfica, site, etc) 

 

 

Assuntos tratados: 

1. Foi aprovado o resumo da 3ª reunião 

Helena Roseta informa que já temos sala no MS, secretariado, domínio e mail. Para já foram 

criados dois mails: helena.roseta @bairrossaudaveis.pt + geral@bairrossaudaveis.pt. Embora 

possam ser criados mais, para já parece mais eficaz que o secretariado faça a gestão destes 

dois e vá encaminhando para cada um dos responsáveis.  

- Helena Roseta informa sobre alguns problemas relativos ao pagamento da ECN, relacionados 

com a RCM, que está a resolver. 

2. Helena Roseta fala sobre a preparação da reunião com a ER e dos documentos que serão 

submetidos a essa reunião.  

• Parte das pessoas das equipas regionais já foi designada. Refere-se a possibilidade de 

reunir não apenas a nível territorial mas também sectorial (ex: reunir com todos os 

elementos da área de saúde de todo o país a pedido de algum coordenador regional) 

• Sobre o documento da consulta pública, destaca que um dos objetivos é que os 

participantes possam contribuir para alterar algum dos parâmetros do programa, que 

podem ser posteriormente alterados em RCM. 

• Em relação ao “Doc 2 - Proposta de metodologia de mapeamento”, Aitor sugere uma 

alteração: que os pontos focais forneçam indicadores para todos os critérios de 

elegibilidade, e não apenas para os 4 referidos no documento. Helena Roseta 

concorda. 

• Helena Roseta informa que não será possível ter o site antes de 15 de agosto. Para que 

a consulta pública tenha um mínimo de viabilidade, sugere que esta seja até fim de 

setembro (25 setembro, 6ª feira), e abrir o concurso a 4 de outubro. 

  

3. Tiago Mota Saraiva apresenta o trabalho realizado sobre o regulamento do programa. São 

debatidas as seguintes alterações: 

mailto:helena.roseta%20@bairrossaudaveis.pt
about:blank
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• Sugere acrescentar “em colaboração com entidades do sector social”, 

complementando “autoridades de saúde e as autarquias. Debate-se que esse 

conteúdo estava implícito na frase anterior: “através do apoio a projetos apresentados 

por associações, coletividades, organizações não governamentais, movimentos cívicos 

e organizações de moradores”.  

• Nos objectivos do programa, sugere 

o acrescentar um ponto “Garantir que o investimento público dá resposta às 

carências mais prementes” determinadas pelas próprias comunidades.   

o alterar o último ponto, acrescentando o “combater factos falsos” (notícias e 

rumores falsos).  

o Propõe acrescentar algumas condições de elegibilidade que não estão na RCM 

(passando de 7 para 12). A razão é que alguns dos territórios que se sabem 

vulneráveis poderiam não ter enquadramento nos critérios de elegibilidade. 

Este entendimento é partilhado pelo Mário Jorge. Debate à volta deste 

assunto: 

▪ Helena Roseta insiste na necessidade de não alterar a RCM para não 

atrasar o programa. Sugere que esta revisão aconteça, eventualmente, 

apenas depois da consulta pública e das sessões de capacitação, para 

poder levar as alterações a CM se necessário. 

▪ Tiago Mota Saraiva refere que pode haver uma certa desmobilização 

se os candidatos não se revêm, logo no início, nos critérios de 

elegibilidade. Verifica-se que alguns dos pontos sugeridos pelo Tiago já 

estão referidos nos eixos de intervenção do programa, e é debatido 

como alargar e facilitar o entendimento dos critérios de elegibilidade, 

de maneira a que o programa não fique demasiado condicionado 

pelos exemplos referidos na RCM. Helena Roseta sugere levar esta 

dimensão às sessões de capacitação e mobilizar os voluntários, 

quando mostrarem competências, em forma de tutores ou mentores 

para ajudar a construir candidaturas  

• Relativamente ao atestado de cumprimento dos critérios de elegibilidade, refere-se o 

perigo de os candidatos terem de recorrer a demasiadas entidades, o que pode 

inviabilizar a candidatura (por complexidade e tempo). Debate: 

o Identificam-se as entidades que poderiam fazer este trabalho: 

o Proposta do Aitor: centralizar numa única entidade (ex: Junta de Freguesia) 

para que trate junto da Rede Social. As candidaturas que chegarem sem 

atestado podem ser verificadas pela ECN a partir dos indicadores construídos. 

o Helena Roseta refere que essa pode ser uma solução, uma vez que podemos 

solicitar apoio aos pontos focais regionais para a validação dos critérios (ex: no 

IEFP) e sugere que sejam duas entidades (juntas e autoridades de saúde) 

• Relativamente às categorias de apoio, debate-se quem é que deve decidir em qual é 

que se enquadram, que critérios seguir para o fazer, e se a atribuição do 

financiamento é por quotas para cada categoria ou em função da qualidade dos 

projetos. Tiago e Helena Roseta defendem que é preferível deixar ver o que aparece 

nos projectos, sem impor cotas à partida. 
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4. Não foi debatido este ponto da OT. 

5. Helena Roseta apresenta a linha gráfica do programa, que é aprovada pelos presentes. 

Próxima reunião 

Fica agendada nova reunião para dia 29 às 18h. 

 


