
2 
 

Bairros Saudáveis 
 
Resumo da 13ª reunião da Equipa de Coordenação Nacional – 30.11.2020 
 
Participantes: Helena Roseta (HR), Isabel Loureiro (IL), Hugo Esteves, (HE), Tiago Mota Saraiva 

(TMS), Aitor Varea Oro (AV), Susana Tavares (ST), Mário Jorge Santos (MJS) 

Ordem de Trabalhos 

1- Aprovação da ata da reunião de 27 de outubro (doc 1) 

2 - Ponto de situação do procedimento concursal 

3 - Preparação do processo de verificação de conformidade das candidaturas submetidas (doc 

2) 

 

Assuntos tratados 

1. Foi aprovada pelos presentes a ata da reunião de 27.10.2020. 

 

2. HR informou que à data da reunião estavam submetidas na plataforma 228 candidaturas, e 

que tinha sido deliberado pela ER a prorrogação do prazo de candidaturas até às 18h do dia 2 

de dezembro. AV apresentou um mapa interativo que permite visualizar a localização de todas 

as candidaturas entradas.  

 

3. HR informou que vai ser constituída uma Task-force de verificação de conformidade das 

candidaturas submetidas a fim de apoiar o trabalho do júri, que será formada por técnicos 

designados pelas áreas governativas de quem o Programa depende e conta com o apoio de 

voluntários, tendo sido também analisado o documento 2 que consta da ordem de trabalhos. 

 

4. Extra OT foram debatidos os seguintes assuntos: 

- Ficou decidido que AV e TMS vão reunir com os representantes das ARS de cada equipa regional 

para recolher e afinar os indicadores de saúde ainda incompletos. HR informou que se está a 

tentar obter dados também da educação, junto da Direcção Geral de Estatísticas da Educação e 

Ciência. 

- Ficou consensualizado que a divulgação à comunicação social candidaturas submetidas, será 
realizada após o fecho do procedimento concursal com a indicação à agência Lusa dos números 
finais, e que será realizada uma conferência de imprensa online para a comunicação social no 
seu geral, onde será apresentado o mapa interactivo. 
 


