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Participantes 

Presenças: 

Equipa Coordenação Nacional: 

− Helena Roseta, Isabel Loureiro, Aitor Varea Oro, 

Mário Santos e Tiago Mota Saraiva 

Equipa Coordenação Regional Norte: 

− Maria João Pessoa (CCDR) 

Equipa Coordenação Regional Centro: 

− Adosinda Henriques (DRA), Paula Antunes (IEFP), 

Bernardo Campos (CCDR) e António Morais (ARS) 

Equipa Coordenação Regional Lisboa e Vale do Tejo: 

− Manuela Peleteiro (ARS), Luís Filipe Sousa (DRA), 

Dália Dantas (IEFP), Fernanda Marques (CCDR) 

Equipa Coordenação Regional Alentejo: 

− José Velez (DRA), Fernanda Marreiro e Hugo 

Soudo (ARS)  

Equipa Coordenação Regional Algarve: 

− Isabel Beja (CCDR), Josélia Gonçalves (ARS), Marco 

Malanho (IEFP) 

Ausências:  

Equipa Coordenação Regional Norte: Sofia Rocha (ARS), 

Luís Brandão Coelho (DRA) e Carla Vale (IEFP) 

Equipa Coordenação Regional Alentejo: Hélder Guerreiro 

(CCDR) e José Costa (IEFP)  

Equipa Coordenação Regional Algarve: Alexandre Cunha 

(DRA) 

 

 

 

 

 

Ordem de trabalhos 

1. Aprovação da ata de 12.8.2020  
2. Conclusão do debate do Projecto de Regulamento proposto pela Equipa de Coordenação Nacional 
3. Outros assuntos 
4. Marcação da próxima reunião 

 
 

Assuntos discutidos 

1. Draft da ata da reunião de 12.8.2020 (doc 1 da reunião anterior) 
A ata foi aprovada, com uma rectificação nas ausências. 
 
2. Conclusão do debate do Projecto de Regulamento proposto pela Equipa de Coordenação Nacional (Anexo B da ata da 
reunião anterior) 
Foram analisadas e acolhidas sugestões remetidas por escrito por Bernardo Campos e Isabel Beja. 
Foram revistas as alterações acordadas na reunião anterior. 
Debateu-se, no artigo 9.º, o tema das acções de apoio ao processo educativo e formativo e foi acordado incluir uma nova 
alínea sobre formação profissional certificada no eixo económico. 
Foram ainda introduzidas mais algumas sugestões, conforme Anexo A a esta ata.  
 
3. Outros assuntos 
Debateu-se a questão dos indicadores e qual o papel dos membros das equipas regionais. Aitor Varea Oro explicou a 
metodologia que está a ser usada. Bernardo Campo informou que o CCDR Centro tem acesso a uma grande quantidade de 
dados, mas é necessário perceber quais é que são relevantes. Os dados servem para construir indicadores que nos 
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permitam ter uma visão aproximativa da localização de territórios potencialmente elegíveis. Aitor Varea esclareceu que 
não podemos analisar centenas de dados, que já recolheu dados sobre os critérios de elegibilidade relacionados com 
condições de habitabilidade, rendimentos e população idosa. Há falta de dados para os critérios relacionados com as 
questões de saúde e com o abandono e insucesso escolar. 
Decidiu-se promover reuniões temáticas com todas as equipas para analisar cada uma das áreas onde faltam mais dados, 
iniciando-se pela saúde. 
Maria João Pessoa sugeriu que as equipas regionais, além de fornecerem dados, indicassem também, com o conhecimento 
que têm das suas áreas de intervenção, localizações concretas onde já existem alguns programas de apoio a decorrer que 
possam cruzar-se com o Programa Bairros Saudáveis. 
Ficou clarificado que estes indicadores não são determinantes para que um território seja elegível, servindo sobretudo 
para nos irmos aproximando da potencial localização de territórios elegíveis. 
 
4. Marcação da próxima reunião 
A próxima reunião ficou marcada para dia 1 de setembro, às 15.00, para análise e debate sobre os indicadores sobre saúde. 
 
É anexo à presente ata, e dela faz parte integrante, e o anexo A desta ata, com o resultado final das alterações sugeridas 
ao Regulamento. 

 


