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Participantes 

Presenças: 
 
- Helena Roseta, Coordenadora Nacional  
 
- Tiago Mota Saraiva, Membro da Coordenação Nacional 
  
- Rita Gonçalves, 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  
 
- Ana Pedroso, Secretária Geral do Ministério da Saúde  
 
Secretariado: Sofia Meneses 
 

Ausências justificadas: 
 
- Susana Tavares, representante do MTSSS na Entidade 
Responsável pelo Programa 
 
- Nuno Antão, representante do MA na Entidade 
Responsável pelo Programa (em substituição de Joel 
Vasconcelos) 
 

 
 

Ordem de trabalhos 

1. Aprovação da ata de 9.9.2020 (doc 1) 
 
2. Proposta 03/CN/2020 - Autorização de despesa para aquisição de serviços a Aitor Varea Oro e Tiago Mota Saraiva, 
membros da Equipa de Coordenação Nacional (doc 2) 
 
3. Proposta 04/CN/2020 – proposta de composição do Júri do Programa (doc 3) 
 
4. Ponto de situação do formulário de candidatura 
 
5. Ponto de situação dos protocolos de colaboração 
5.1 Com a ANAFRE (doc 4) 
5.2 Com a ANMP (doc 5) 
 
6. Ajustamento do cronograma (doc 6) 
 
7. Marcação da próxima reunião 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMA BAIRROS SAUDÁVEIS 
(RCM n.º 52-A/2020, de 1 de julho) 

Entidade Responsável  
 

Draft da Ata da Reunião 08/ER/2020  

Local   
Reunião on-line via 
zoom 

Data 18.09.2020 Hora início 18H00 Hora fim 19h00 

 

Página 2 de 2 
 

Assuntos discutidos 

1. Aprovação da ata da reunião de 09 de setembro – A ata foi aprovada por todos os participantes sem alterações. 

 

2. Proposta 03/CN/2020 - Autorização de despesa para aquisição de serviços a Aitor Varea Oro e Tiago Mota Saraiva, 

membros da Equipa de Coordenação Nacional – A proposta foi aprovada por todos os participantes. 

 

3. Proposta 04/CN/2020 – proposta de composição do Júri do Programa - A proposta foi aprovada por todos os 

participantes, carecendo de ser homologada por todos os Senhores Ministros das sete (7) áreas governativas referidas no 

n.º 7 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 52-A/2020. Esta diligência será realizada pelo ponto focal do MS. 

 

4. Ponto de situação do formulário de candidatura – A Coordenadora Nacional partilhou dois ficheiros referentes ao 
formulário de candidatura a colocar no site: 

• Em relação ao artigo 8º, relativo à ficha dos critérios de elegibilidade, explicou como vai funcionar o seu 

preenchimento; 

• Em relação ao artigo16º, relativo aos elementos obrigatórios e os respectivos quadros a preencher, destacando-

se: 

- que no que diz respeito à alínea b) do n.º2 e à identificação do território, que vai ter de se usar o universo 

freguesia, para não existir duplicação de candidatura para o mesmo bairro, mas com nomes diferentes; 

- que no que diz respeito à alínea m) do n.º2 e ao termo de responsabilidade, foram levantadas algumas 

questões sobre qual a melhor forma de verificar a sua validade, que ficaram de ser vistas até ao fim da consulta 

pública. 

 

5. Ponto de situação dos protocolos de colaboração - A Coordenadora Nacional informou que em relação aos protocolos: 

5.1 Com a ANAFRE (doc 4) – já reuniu com a Associação, foi enviado o draft do protocolo, destacando-se deste o artigo em 

que fica acordado que a ANAFRE e a Entidade Responsável acordarão 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; 

5.2 Com a ANMP (doc 5) – foi encetado um primeiro contacto, aguardando-se resposta. 

 

Informou, ainda, que vai ter uma reunião com a ANMSP para verificar a possibilidade de realizar protocolo de colaboração. 

 

6. Ajustamento do cronograma (doc 6) – Foi apresentado o cronograma ajustado até 27 de novembro. 
 

7. Marcação da próxima reunião - Ficaram agendadas as próximas reuniões para os dias 1 e 2 de outubro às 17h00, para 

aprovação final do Regulamento. 

 

Outros assuntos – A Coordenadora Nacional dá conhecimento: 

- que até dia 15 de setembro tinham sido recepcionadas 200 respostas ao questionário e 30 email. Apresenta 2 mapas com 

os territórios sinalizados com os dados obtidos na consulta pública. 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. Os mapas serão enviados aos pontos 

focais, ficando estes de ver com os seus membros nas ECR uma maior divulgação nesses territórios; 

- que estavam agendadas 4 sessões de capacitação online e de como iam decorrer, e que na sequência das últimas 

determinações sobre a pandemia, ter-se-ia que abdicar das sessões de capacitação presenciais; 
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- que se realizou na véspera uma sessão de esclarecimento, de iniciativa externa, organizada pela REDE H, que correu bem 

e teve a participação de 100 pessoas online, onde foram realizadas várias sugestões, destacou-se a de que o programa 

devia ser avaliado cientificamente, através de por exemplo uma colaboração com uma Universidade Pública. Esta sugestão 

foi aceite pelos pontos focais, defendendo-se que a mesma daria credibilidade ao Programa, ficando a Coordenadora de 

aprimorar a proposta, verificando  em que condições se pode realizar esse avaliação, tendo ficado acordado que os  custos 

devem ser alocados ao orçamento do ano que vem. 

 

Os documentos que acompanharam a OT são anexos à presente ata e dela fazem parte integrante. 

 

 


