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Bairros Saudáveis 
 
Resumo da 22ª reunião da Equipa de Coordenação Nacional – 29.09.2021 
Aprovado em 21.10.2021 
 
Participantes: Helena Roseta (HR), Hugo Esteves, (HE), Isabel Loureiro (IL), Aitor Varea Oro (AV), 

Susana Tavares (ST)  

Ordem de Trabalhos 

1. Aprovação da ata da 21ª reunião (doc 1) 

2. Implementação e funcionamento do Programa (doc 2) 

3. Balanço sumário e recomendações do Júri do concurso (doc 3) 

4. Cronograma para setembro/outubro (doc 4) 

5. Outros assuntos 

 

Assuntos tratados 

1. Foi aprovada pelos presentes a ata da reunião de 09.09.2021. 

 

2. A Coordenadora Nacional apresentou o documento 2 que faz parte integrante da presente 

ata, abordando diversos pontos relacionados com a implementação do programa na sua 6ª fase: 

- Deliberações e gestão do programa; 

- Coordenação científica e técnica do programa, destacando-se a necessidade de construir 

indicadores de monitorização em articulação com os projetos, de criar um modelo 

multidisciplinar de avaliação e produzir relatórios técnicos sobre as anteriores etapas do 

programa; 

- Coordenação nacional e regional do programa; 

- Núcleo executivo nacional, foi consensual a necessidade da sua constituição e a contratação 

de recursos humanos; 

- Grupos de trabalho constituídos pela Coordenação nacional; 

- Coordenação e implementação do programa no terreno, verificando-se a inexistência de um 

organigrama hierárquico, e a existência de relações interdependentes entre todos as equipas 

que integram o programa.; 

- Recursos humanos contratualizados para a coordenação, tendo AV proposto que a prestação 

de serviços que tem nesta fase com o programa, passe a ser contratualizada diretamente com a 

Faculdade Arquitectura do Porto, permitindo a realização de um melhor trabalho e de mais 

valências. 

- Monitorização e avaliação multidisciplinar independente; 

- Prestação de contas e auditoria externa; 

- Transparência e administração aberta; 

 

3. Foi analisado o documento 3 que faz parte integrante da presente ata, sendo consensual 

agradecer ao Júri o seu trabalho e as boas ideias deixadas para a presente e eventuais futuras 

edições do programa. 

 

4. Este ponto não foi analisado. 


