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Participantes 

Presenças: 
 
- Helena Roseta, Coordenadora 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  
 
- Susana Tavares, representante do MTSSS na Entidade 
Responsável pelo Programa 
 
- Ana Pedroso, Secretária Geral do Ministério da Saúde  
 
- Cláudia Monteiro, da Secretaria Geral do Ministério da 
Saúde  
 
- João Rodrigues, da Secretaria Geral do Ministério da 
Saúde 
 
Secretariado: Catarina Homem 
 

Ausências justificadas: 
 
- Joel Vasconcelos, representante do MA na Entidade 
Responsável pelo Programa 

 

Ordem de trabalhos 

1. Aprovação das atas das reuniões de 25 e 26 de agosto (doc 1, com anexos A e B, e doc 2, com anexo A)  
 
2. Informações  
 
3. Aprovação da versão final do Regulamento para submissão a consulta pública (doc 3) e do aviso  
 
4. Aprovação do questionário a incluir na consulta pública (doc 4)  
 
5. Apresentação do site do Programa  
 
6. Composição do júri (perfis e sugestões)  
 
7. Ajustamento do cronograma (doc 5)  
 
8. Outros assuntos  
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9. Marcação da próxima reunião 

 
 

Assuntos discutidos 

1. Aprovação das atas das reuniões de 25 e 26 de agosto – As atas foram aprovadas por todos os participantes sem 

propostas de alteração. 

 

2. Informações – A Coordenadora fez o ponto dos trabalhos desenvolvidos.  

 

3. Aprovação da versão final do Regulamento para submissão a consulta pública e do aviso – Foi aprovada por 

unanimidade de todos os presentes a submissão a consulta pública da versão final do Regulamento, tal como proposto no 

doc 3. Ficou acordado que o aviso do concurso será elaborado pela Coordenadora e por Ana Pedroso, cabendo às duas 

resolver qualquer questão que seja colocada. 

 

4. Aprovação do questionário a incluir na consulta pública – A Coordenadora apresentou o questionário. Na pergunta 2, 

relativa aos critérios de elegibilidade, foi sugerida a alteração da ordem dos mesmos de forma a respeitar a ordem 

apresentada no Regulamento. Foi também referido que se iria verificar se os termos utilizados coincidem com os termos 

presentes na Lei de Bases da Saúde. Na pergunta 3, foi sugerida a inversão de algumas alíneas para a negativa. Foi 

partilhada com todos os participantes uma proposta de alteração dos pontos 3B e 3E que foi aceite por todos. A 

Coordenadora propôs a retirada do ponto 4 do questionário, tendo sido aceite pelos participantes.  

 

5. Apresentação do site do Programa – A Coordenadora apresentou o site do Programa. Foi explicada a política editorial 

do site, tendo sido posta à consideração e aprovada pelos participantes. Foi sugerida e aprovada a introdução de uma nova 

área intitulada Projetos, a criar após aprovação da lista final de classificação, onde, além da lista dos projetos aprovados e 

respetiva descrição, poderão ser colocadas notícias sobre o desenvolvimento dos mesmos assim como um mapa interativo 

com pinos indicando a localização dos projetos. 

 

6. Composição do júri (perfis e sugestões) – Foram discutidas várias sugestões de membros para o júri. A proposta de 

composição do júri será validada na próxima reunião, após consulta da disponibilidade dos membros sugeridos, e posterior 

envio para homologação pelos Ministros.  

 

7. Ajustamento do cronograma – Foi apresentado o cronograma ajustado, tendo sido proposto e aprovado que a consulta 

pública se realize entre 8 a 27 de Setembro através do site www.bairrossaudaveis.gov.pt.  

 

8. Outros assuntos – Foi discutida a forma divulgação de informação pelas redes de contacto dos sete ministérios 

envolvidos, tendo ficado aprovado que esta seria assegurada pela Equipa de Coordenação Nacional a partir de dia 8 de 

setembro. Cada representante irá remeter para o e-mail geral do Programa Bairros Saudáveis os contatos das respetivas 

redes.  

Foi referida a necessidade apresentada pelas Equipas de Coordenação Regionais de terem mais um representante, a indicar 

pela Segurança Social. Não houve objeções a este pedido da coordenação regional. 

 

9. Marcação da próxima reunião – ficou agendada a próxima reunião para o dia 9 de Setembro às 18.00. 

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

http://www.bairrossaudaveis.gov.pt/
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