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Participantes 

Presenças: 

Equipa Coordenação Nacional: 

− Helena Roseta, Isabel Loureiro, Aitor Varea Oro e 

Mário Santos 

Equipa Coordenação Regional Norte: 

− Sofia Rocha (ARS) e Maria João Pessoa (CCDR) 

Equipa Coordenação Regional Centro: 

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

Bernardo Campos (CCDR) 

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 Marreiros e Hugo 

Soudo (ARS)  

Equipa Coordenação Regional Algarve: 

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

Malanho (IEFP) 

Ausências:  

Equipa Coordenação Regional Norte: Luís Brandão Coelho 

(DRA) e Carla Vale (IEFP)  

Equipa Coordenação Regional Centro: António Morais 

(ARS) 

Equipa Coordenação Regional Alentejo: Hélder Guerreiro 

(CCDR) e José Costa (IEFP)  

Equipa Coordenação Regional Algarve: Alexandre Cunha 

(DRA) 

 

 

 

 

 

Ordem de trabalhos 

1. Draft da ata da reunião de 12.8.2020 (doc 1) 
2. Informações 
3. Apresentação e debate do Projecto de Regulamento (doc 2)  

4. Marcação da próxima reunião 
 
 

Assuntos discutidos 

1. Draft da ata da reunião de 12.8.2020 
Não foi debatido. 
 
2. Informações 
As ECR do Norte, de LVT e do Algarve já designaram os coordenadores, que são, respectivamente: Sofia Rocha (ARS), 
Manuela Peleteiro (ARS) e Josélia Gonçalves (ARS). 
As restantes irão reunir para o efeito. 
 
3. Apresentação e debate do Projecto de Regulamento (doc 2) 
 
A Coordenadora Nacional apresentou um powerpoint (anexo A a esta ata) com a estrutura do projecto de Regulamento, 
cujos 10 capítulos respondem às seguintes dez questões: 
Cap I - O que é o Programa? 
Cap II – Quem coordena? 
Cap III – A quem se dirige? 
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Cap IV – Para fazer o quê? 
Cap V – Quem pode candidatar-se? 
Cap VI – Quem e como se avaliam os projectos? 
Cap VII – Como é que se paga? 
Cap VIII – Como se divulga? 
Cap IX – E se não cumprirem? 
Cap X – Quando começa? 
 
Propostas de alteração ao Projecto de Regulamento (doc 2 da OT) 
 
No capítulo I – “Natureza, âmbito, objectivos e duração”, foi proposta e aceite uma alteração ao artigo 1.º e outra ao artigo 
2.º (ver doc 8). Foi corrigida a redacção da alínea a) do artigo 3.º e feita uma alteração à alínea c).  
No capítulo II – “Coordenação e Entidade Responsável”, foi proposta uma alteração ao artigo 7.º, no sentido de retirar a 
referência aos meios de divulgação a ser usados pela Entidade Responsável, uma vez que o principal suporte de divulgação 
será o site do Programa, com o apoio e dinamização das equipas de coordenação nacional e regional. 
No capítulo III – “Territórios elegíveis”, foram debatidos os critérios de elegibilidade do artigo 8.º e esclarecidas dúvidas 
sobre o seu alcance. Foi alterado ponto 4, no sentido de o tornar mais abrangente. No artigo 9.º foi rectificada a referência 
aos critérios do artigo 8.º. Foi esclarecido pela Coordenadora Nacional que a ideia é produzir um formulário que permita 
conferir as situações que se verificam em cada território, de forma qualitativa, assinalando-se apenas se essa situação de 
verifica ou não se verifica. Este mesmo formulário servirá de base ao modelo de declaração que deve se anexo ao 
regulamento, para confirmação da elegibilidade. 
No capítulo IV – “Eixos de intervenção e tipologias dos projectos elegíveis” foram debatidos os vários exemplos de projectos 
que podem ser apresentados para cada eixo de intervenção e foi proposto acrescentar no eixo ambiental a questão da 
educação ambiental. Foi suscitada a questão de saber como se garante a aprovação da autarquia (junta ou câmara) quando 
os projectos envolvam intervenções no espaço público.  
No capítulo V – “Candidaturas” foi dito pela Coordenadora nacional que o aviso do concurso não carece de publicação em 
DR. Esta questão deve ser confirmada. Sobre as parcerias locais, foram suscitadas várias questões e proposto que devem 
incluir as autarquias locais (juntas de freguesia e câmaras) e não apenas as juntas de freguesia. Houve um debate sobre o 
que fazer para dinamizar candidaturas em todas as áreas regionais, ficando assente que em próxima reunião se iria debater 
quantas candidaturas poderá cada equipa de coordenação regional tentar dinamizar, sendo o objectivo do programa 
atingir o mínimo de 200 candidaturas no concurso. Foi clarificado que o concurso só é aberto uma vez para cada ciclo 
completo do Programa, prevendo-se que possa ser aberto, nesta primeira edição do Programa, no mês de outubro. Foi 
pedido que a coordenação nacional forneça mais informação sobre como fazer e foi apresentada a experiência da ECR 
Centro que já está a contactar informalmente entidades que podem estar interessadas em apresentar candidaturas. 
No capítulo VI – “Avaliação de candidaturas” foram debatidos os critérios de avaliação propostos. Foi sugerida uma 
alteração para reforçar o critério da continuidade, incorporando o conceito de sustentabilidade, nas suas várias dimensões 
(económica, social e ambiental). 
A apreciação do projecto de Regulamento foi suspensa após o artigo 24.º e prosseguirá na próxima reunião. 
 
 
4. Outros assuntos 
Aitor Varea Oro pediu uma reunião para tratar da metodologia da recolha de indicadores, bem como do esclarecimento 
de algumas dúvidas suscitadas. Ficou de se marcar essa reunião.  
 
5. Marcação da próxima reunião 
A reunião sobre o projecto de Regulamento continua no dia 26 de agosto, às 11.00. 
 
São anexos à presente ata, e dela fazem parte integrante, os documentos 1 e 2, que acompanharam a OT, e ainda o anexo 
A – Estrutura do Regulamento em 25.8.2020, e o anexo B – Projecto de Regulamento visto até ao artigo 24.º.  

 


