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Participantes  

Isabel Loureiro, Hugo Esteves, Aitor Varea Oro, Mário Jorge Santos  

Ausência justificada: Helena Roseta 

Secretariado: Catarina Homem e Daniela Serralha 

 

Ordem de Trabalhos 

1. Situação do Jornal dos Bairros Saudáveis  

2. Apresentação do 2º relatório de prestação de contas, incluindo ferramentas de apoio e penalizações 

3. Protocolo PBS/ODSlocal e PBS/FAUP 

4. Outros assuntos 

 

Assuntos tratados 

1. Situação do Jornal dos Bairros Saudáveis 

Face à demorada mas por fim efetivada contratação do jornalista Nuno Ramos de Almeida e à demissão 
do membro da Equipa de Coordenação Nacional dos Bairros Saudáveis e Diretor do Jornal dos Bairros 
Saudáveis, Tiago Mota Saraiva, até à data após enquadramento feito pelo Aitor Oro, Catarina Homem e 
Daniela Serralha, foi feita reflexão conjunta dos membros da equipa nacional sobre os próximos passos 
nesta matéria e a necessidade de dirigir e decidir rapidamente, face ao calendário do programa, a melhor 
estratégia de edição das notícias, não esquecendo ainda a disponibilidade de tempo nesta fase de cada 
membro. Face ao calendário apertado até final do programa e ao volume de notícias a colocar ainda no 
Jornal, Mário Jorge Santos relembrou a necessidade de outros membros da equipa de coordenação 
apoiarem quem ficasse com as funções de Direção do Jornal, quase como equipa de apoio editorial. Assim, 
procedeu a equipa de coordenação nacional à deliberação por unanimidade da nomeação da 
Coordenadora Nacional, Arq. Helena Roseta como Diretora do Jornal Bairros Saudáveis, com 
disponibilidade para o apoio necessário de Isabel Loureiro e Aitor Oro. 



Os membros da ECN presentes aprovaram um louvor ao Tiago Mota Saraiva, como forma de 
agradecimento e reconhecimento por todo o trabalho feito ao longo do programa Bairros Saudáveis, 
assim como pela sua presença e contributos indispensáveis e insubstituíveis na conceção do programa. 
Este agradecimento é também uma demonstração de solidariedade para com os motivos da sua 
demissão, que se prenderam com as dificuldades de contratação do jornalista Nuno Ramos de Almeida e 
a falta de apoio e de verbas de funcionamento do programa, o que tem gerado imensas dificuldades e 
prejudicado todo o calendário, com implicações diretas nos projetos. 

 

2. Apresentação do 2º relatório de prestação de contas, incluindo ferramentas de apoio e 
penalizações 

Daniela Serralha procedeu a breve apresentação e ponto de situação em relação ao complexo e exigente 
processo que diz respeito ao 2º relatório de prestação de contas até à data, referindo as novas 
ferramentas, com foco nas tabelas de Recursos Humanos elaboradas pela Susana Brissos e adequadas às 
diferentes situações de contratação. Referiu também as alterações e melhorias no formulário de 
prestação de contas, que o Miguel Santinho conseguiu otimizar, e as penalizações preventivas propostas 
nesta 2ª prestação de contas para situações de baixa execução financeira. Relembrou que todas as 
informações, novas ferramentas, calendários e penalizações se encontravam no site, sempre em 
atualização constante, estando o núcleo executivo disponível para qualquer esclarecimento adicional aos 
membros da equipa de coordenação nacional. 

 

3. Protocolo PBS/ODSlocal e PBS/FAUP 

Aitor Varea Oro fez rapidamente o ponto de situação destes dois protocolos, que já tinham sido 
devidamente apresentados e enquadrados na reunião da ECN anterior, relembrando a importância dos 
mesmos como valioso contributo de análise qualitativa e construção de indicadores e avaliação dos 
projetos e do Programa Bairros Saudáveis. 

 

A ata desta reunião, aprovada em minuta, foi confirmada por mail de todos os presentes. Nada mais 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada. 

 


