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Participantes 

Presenças: 

Equipa Coordenação Nacional: 

− Helena Roseta, Isabel Loureiro, Aitor Varea Oro, 

Tiago Mota Saraiva e Hugo Esteves  

Equipa Coordenação Regional Norte: 

− Luis Brandão Coelho (DRA), Sofia Rocha (ARS), e 

Maria João Pessoa (CCDR) 

Equipa Coordenação Regional Centro: 

− Adosinda Henriques (DRA) António Morais (ARS), 

Paula Antunes (IEFP) e Bernardo Campos (CCDR) 

Equipa Coordenação Regional Lisboa e Vale do Tejo: 

− Luis Filipe Sousa (DRA), Dália Dantas (IEFP), 

Fernanda Marques (CCDR) 

Equipa Coordenação Regional Alentejo: 

− José Velez (DRA), Hugo Soudo (ARS), Hélder 

Guerreiro (CCDR) 

Equipa Coordenação Regional Algarve: 

− Josélia Gonçalves (ARS), Marco Malanho (IEFP), 

Aquiles Marreiros (CCDR) 

Secretariado do Programa: Ana Sofia Meneses Veneno 

Ausências:  

Equipa Coordenação Regional Norte: Carla Vale (IEFP) 

Equipa Coordenação Regional Lisboa e Vale do Tejo: 

Manuela Peleteiro (ARS) 

Equipa Coordenação Regional Alentejo: José Costa (IEFP) e 

Fernanda Marreiros (ARS) 

Equipa Coordenação Regional Algarve: Alexandre Cunha 

(DRA) 

 

 

 

 

 

Ordem de trabalhos 

1. Breve apresentação do Programa e dos membros da Equipa de Coordenação Nacional e das Equipas de 
Coordenação Regional (doc 1, doc 2, doc 3 e doc 3A) 

2. Apresentação do ciclo e cronograma geral do Programa (doc 4) 
3. Debate sobre o Papel das Equipas de Coordenação Regional e articulação com a Equipa de Coordenação 

Nacional (doc 5 e doc 6) 
4. Outros assuntos 
5. Marcação da próxima reunião 

 

 
 

Assuntos discutidos 

1. Breve apresentação do Programa e dos membros da Equipa de Coordenação Nacional e das Equipas de Coordenação 
Regional (doc 1, doc 2, doc 3 e doc 3A) 

Os membros presentes na reunião apresentaram-se. Foi dispensada a apresentação do documento 1 – Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 52-A/2020 (RCM) e do documento 2 - Resumo do Programa. 
 
Foi invertida a discussão da ordem de trabalhos relativa aos pontos 2 e 3: 
 
3.Debate sobre o Papel das Equipas de Coordenação Regional e articulação com a Equipa de Coordenação Nacional (doc 
5 e doc 6) 
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A Coordenadora Nacional apresentou o documento 5, Esquema de articulação entre a Equipa de Coordenação Nacional 
(ECN), as Equipas de Coordenação Regional (ECR) e a Entidade Responsável (ER). 
 
A ER é constituída por 7 pontos focais, um de cada uma das áreas governativas designadas na RCM, os quais foram 
apresentados, e aos quais cabem as tomadas de decisão: PCM - José Manuel Tavares dos Reis, MTSSS - Susana Tavares, 
MS - Ana Pedroso, MAAC - Nuno Felix, MIH - Nuno Serra, MCT - Filipa Comparado, MA - Joel Vasconcelos. 
 
A ECN é constituída por 7 membros, os quais estão indicados no documento 3A, funcionando como um órgão colegial, e 
partindo desta equipa as propostas a apresentar à ER. 
 
As ECR são constituídas por 5 equipas (Norte, Centro, LVT Alentejo e Algarve), cada uma delas com um representante da 
Direcção Regional de Agricultura, da ARS, do IEFP e da CCDR da sua área geográfica (documento 3), que foram indicados 
pelo respectivo ponto focal da área governativa a que pertencem. Foi afirmado pela CN que se for necessário mais algum 
elemento de outra área governativa não representado nas equipas regionais, essa proposta será levada a reunião da ER.  
As 5 ECR articularão directamente com a ECN, através dos elos de ligação. De forma a facilitar a ligação foram designados 
os seguintes elos de ligação: 
ECR Norte – Aitor Varea Oro 
ECR Centro – Tiago Mota Saraiva 
ECR Lisboa e Vale do Tejo – Isabel Loureiro e Hugo Esteves 
ECR Alentejo – Mário Jorge Santos 
ECR Algarve – Mário Jorge Santos 
As reuniões entre a ECN e as 5 equipas de CR serão realizadas quando se justificar. Cada equipa regional específica deve 
reunir com o seu elo de ligação nacional de forma periódica. 
Foi também solicitado que para cada ECR fosse designado entre os seus membros um Coordenador, ficando 
consensualizado que caberá ao representante da ARS a marcação de uma primeira reunião para esse efeito. 
 
Foi posteriormente analisado o documento 6 - Proposta de competências da Equipa de Coordenação Nacional, das Equipas 
de Coordenação Regional e da Entidade Responsável, destacando-se os seguintes esclarecimentos: 
- Acrescentar nas competências das ECR o previsto no ponto 5 das competências da ECN, que é o seguinte: “5. Compete 
aos membros da equipa de coordenação nacional apoiar todas as organizações e entidades que manifestem interesse em 
desenvolver candidaturas no âmbito do Programa.” 
 
- As regras concursais estarão presentes no Regulamento do Concurso, sendo que a versão preliminar deste, e que irá a 
consulta pública, será aprovada pela ER; a versão final do Regulamento, após consulta pública, será submetida à aprovação 
da ER e homologada pelos membros governamentais indicados na RCM. 
 
- A delimitação que levou à constituição das 5 ER teve por base a já existente nas ARS, e foi uma decisão da ER. 
 
- Foi sugerida a presença de um elemento da Segurança Social em cada ECR, tendo ficado decidido a realização de uma 
reunião entre as ECR e a Dr.ª Susana Tavares (membro da ECN e ponto focal do MTSSS na ER), para análise dessa proposta.  
 
- Ficarão disponíveis no sítio eletrónico do programa a agenda e um conjunto de sessões on-line, organizado por temas, 
como por exemplo, como saber se um território é elegível, como fazer uma parceria local, como construir um projecto, 
como apresentar uma candidatura, etc. Este assunto deverá ser abordado numa próxima reunião ECN + ECR, bem como a 
possibilidade da realização de pequenas sessões de capacitação presenciais.  
 
- Ficou definido que, para efeitos de coordenação, cada ECR deve-se articular com o seu elo de ligação da ECN, sem prejuízo 
de dar conhecimento do trabalho realizado ao respectivo ponto focal da ER. 
 
2.Apresentação do ciclo e cronograma geral do Programa (doc 4) 
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Relativamente a este documento foi sublinhado pela CN que o objectivo é conseguir abrir o concurso em outubro, 
permitindo que a assinatura dos protocolos aconteça durante o mês de novembro, possibilitado que esta edição do 
programa possua projectos em execução ainda durante o presente ano.  
 
 
4. Outros assuntos 
Foram abordados alguns aspectos do Programa e esclarecidas algumas dúvidas: 
- Tiago Mota Saraiva afirmou que o papel da ECN e das ECR é de divulgar o programa e apoiar as candidaturas, só assim o 
programa terá êxito. 
 
- Foi esclarecido que cada projecto tem de ter obrigatoriamente uma entidade promotora e uma entidade parceira. O 
financiamento do projecto é feito directamente à entidade promotora, que por sua vez procede aos pagamentos previstos 
no orçamento do projecto. 
  
- Foi levantada a questão de ser curto o prazo previsto para a apreciação e avaliação de candidaturas, perante um eventual 
elevado número de candidaturas, colocando a CN a hipótese de juridicamente ser possível reduzir o prazo previsto para a 
consulta pública do Regulamento (30 dias), alargando o prazo da apreciação e avaliação de candidaturas. Ficou esclarecido 
que o Júri do Programa só avalia e pontua as candidaturas; a verificação da conformidade cabe à ECN e às ECR. 
 
- Colocou-se a questão de saber se está prevista no regulamento a distribuição por regiões das verbas disponíveis, sendo 
afirmado pela CN que essa hipótese não está prevista, dado que as candidaturas devem ser avaliadas pelo seu mérito 
próprio. No entanto, o que poderá vir a verificar-se é que, em caso de empate na pontuação atribuída pelo júri, seja dada 
prioridade à candidatura da região como menos candidatura, cabendo esta decisão ao próprio júri. 
 
- Foi questionado o que fazer no caso de uma entidade parceira não conseguir ter uma entidade promotora. A CN admitiu 
que a entidade parceira poderia recorrer a uma entidade pública como promotora (Junta de freguesia, Entidade Saúde 
Local, etc), não podendo, no entanto, ser esta a beneficiária, uma vez que o Programa não financia entidades públicas. 
 
- Foi debatido o tema dos indicadores para o mapeamento dos territórios elegíveis. Aitor Varea Oro apresentou a 
metodologia seguida, bem alguma cartografia elaborada a partir dos indicadores já recolhidos. São levantadas algumas 
questões sobre o período temporal dos indicadores, sendo afirmado que estes são mapas indicativos, com indicadores a 
diferentes escalas dentro de cada critério, sendo esta uma cartografia dinâmica. Fica acordado remeter aos membros da 
ECR a lista dos indicadores já recolhidos e foi solicitado que acrescentassem aqueles a que podem ter acesso e que ajudarão 
a completar este mapeamento, que será disponibilizado publicamente, através do site da Direcção Geral do Território. 
 
- Foi questionado como enquadrar situações de isolamento neste programa. Foi esclarecido que pode localizar-se um 
conjunto de situações de isolamento num dado território (freguesia, ou parte da freguesia, por exemplo) e considerar esse 
território como elegível, desde que preencha pelo menos 3 dos 7 critérios definidos. A confirmação da elegibilidade será 
feita através de uma declaração da Junta de Freguesia ou da Autoridade Local de Saúde. Na ausência dessa validação por 
uma dessas entidades públicas, a candidatura é admitida provisoriamente, cabendo à Equipa de Coordenação Nacional, 
com a ajuda das Equipas de Coordenação Regional, confirmar a elegibilidade do território de intervenção.   
 
5. Marcação da próxima reunião 
Ficou assente a realização de uma reunião ECN+ ECR até ao fim de agosto, com data e hora a definir pela ECN, para a 
apreciação do projecto de regulamento a apresentar em consulta pública. As reuniões de coordenação seguintes já devem 
ser somente entre cada Equipa de Coordenação Regional zona e o elo de ligação da ECN, a menos que seja necessário 
reunir todos novamente. 
 
 
São anexos à presente ata os documentos 1 a 6, que dela fazem parte integrante. 

 


