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Participantes 

Presenças: 

Equipa Coordenação Nacional: Helena Roseta, Hugo 

Esteves, Tiago Mota Saraiva e Aitor Varea Oro. 

 

Equipa Coordenação Regional Norte: Luís Brandão Coelho 

(DRA), Maria João Pessoa (CCDR), Henrique Gil (SS), Carla 

Vale (IEFP) e Teresa Alexandra Rodrigues (ARS) 

 

Equipa Coordenação Regional Centro: António Morais 

(ARS), Paula Antunes (IEFP), Bernardo Campos (CCDR), 

Manuela Veloso (SS) e Adosinda Henriques (DRA) 

 

Equipa Coordenação Regional Lisboa e Vale do Tejo: Luís 

Filipe Sousa (DRA), Alice Brandão (IEFP), Fernanda Marques 

e Carla Sancho (CCDR), Luis Marvão e Vanda Ilhéu (SS) 

 

Equipa Coordenação Regional Alentejo: José Velez e Sara 

Cruz (DRA), Fernanda Marreiros e Hugo Soudo (ARS), 

Cristina Varela (IEFP), Hélder Guerreiro (CCDR) e Sandra 

Cardoso (SS)  

 

Equipa Coordenação Regional Algarve: Aquiles Marreiros 

(CCDR), Marco Malanho (IEFP), Alexandre Cunha (DRA) e 

Patricia Martins (SS) 

Ausências:  

Equipa Coordenação Regional Norte: Rosário Loureiro (SS) 
 

Equipa Coordenação Regional Lisboa e Vale do Tejo: 

Manuela Peleteiro (ARS) e Dália Dantas (IEFP) 

 

Equipa Coordenação Regional Algarve: António Palma 
(IEFP) e Josélia Gonçalves (ARS) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ordem de trabalhos 

1.Aprovação da ata da 8ª reunião, realizada em 12.2.2021 
2. Informação sobre o processo de avaliação de candidaturas e resultados preliminares 
3. Grupos de trabalho da comunicação e do apoio técnico-administrativo às candidaturas financiáveis – constituição, 
principais tarefas e calendário 
4. Lançamento do jornal dos Bairros Saudáveis e sessões de capacitação 
5. Preparação dos protocolos de financiamento e do modelo dos relatórios de prestação de contas 
6. Outros assuntos 
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Assuntos discutidos 

1. Aprovação da ata da 8ª reunião, realizada em 12.2.2021 (doc.1) 
A ata da reunião de 12 de fevereiro de 2021 foi aprovada por unanimidade. 
 
2. Informação sobre o processo de avaliação de candidaturas e resultados preliminares 
A Coordenadora Nacional informou que a lista preliminar aprovada pelo Júri foi enviada a todas as candidaturas, estando 
a decorrer a fase de audiência prévia e a análise pelo Júri de todas as pronúncias.  Seguir-se-á a aprovação da lista final de 
classificação pelo Júri, pela Entidade Responsável, e a homologação ministerial, somente depois desta última é que a lista 
será divulgada.  
 
3. Grupos de trabalho da comunicação e do apoio técnico-administrativo às candidaturas financiáveis – constituição, 
principais tarefas e calendário 
5. Preparação dos protocolos de financiamento e do modelo dos relatórios de prestação de contas 
Ficou acordado que cada equipa regional indicará um membro para integrar os grupos de trabalho da comunicação e do 
apoio técnico-administrativo.  
- O grupo de trabalho da comunicação fará a ligação às candidaturas no que respeito ao apoio na produção de conteúdo 
digital, que alimentará o jornal dos Bairro Saudáveis, e que permitirá também comprovar a realização das atividades 
previstas no projeto. Serão organizadas sessões de capacitação, uma por cada área regional, com o objetivo de dar 
formação às entidades.  
- O Grupo de apoio técnico-administrativo colaborará na preparação dos Modelos de Relatório para Prestação de Contas, 
e posteriormente no apoio às candidaturas no preenchimento desses relatórios. Este grupo irá reunir para preparar o 
relatório de prestação de contas e definir qual a melhor forma para as entidades elaborarem o relatório. Serão organizadas 
sessões de capacitação, uma por cada área regional, para esclarecer as entidades no que respeita aos termos 
administrativos, processuais e financeiros desta fase do projeto. 
 
4. Lançamento do jornal dos Bairros Saudáveis e sessões de capacitação 
O membro da equipa de Coordenação Nacional Tiago Mota Saraiva mostrou o layout do jornal dos Bairros Saudáveis, 
explicando quais os conteúdos incluídos, que passam pela disponibilização da agenda, notícias, projetos, opinião e vídeos.  
Foi referido por vários membros que será necessário e útil e que permitirá otimizar e potenciar as notícias para: 
- criar uma ponte com a comunicação social local, através da troca de conteúdos noticiosos;  
- partilhar a comunicação nos sites das instituições públicas que integram o programa; 
- articular informação com sites de associações da sociedade civil; 
- procurar a colaboração com outras entidades públicas e privadas, que trabalhem com projetos deste âmbito, e criar uma 
rede de divulgação mais ampla. 
 
6. Outros assuntos 
Foi sugerido, que após a homologação da lista final de classificação, seria útil reunir regionalmente, com as candidaturas 
não financiadas: 
- para as colocar em contacto com as candidaturas financiadas e verificar a possibilidade de algum intercâmbio de ideias e 
atividades; 
- para averiguar a possibilidade de estes projetos se poderem candidatarem a outros tipo de programa onde se possam 
enquadrar. 
 

 


