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Participantes 

Presenças: 
 
- Helena Roseta, Coordenadora Nacional  
  
- Rita Gonçalves, representante do ACM na Entidade 
Responsável pelo Programa (em substituição de José  
Reis) 
 
- Nuno Félix, representante do MAAC na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- Filipa Comparado, representante do MCT na Entidade 
Responsável pelo Programa   
 
- Nuno Serra, representante do MIH na Entidade 
Responsável pelo Programa  
 
- Susana Tavares, representante do MTSSS na Entidade 
Responsável pelo Programa 
 
- Nuno Antão, representante do MA na Entidade 
Responsável pelo Programa (em substituição de Joel 
Vasconcelos) 
 
- Ana Pedroso, Secretária Geral do Ministério da Saúde  
 
- Cláudia Monteiro, da Secretaria Geral do Ministério da 
Saúde  
 
Secretariado: Sofia Meneses 
 

Ausências justificadas: 
 
 

 

Ordem de trabalhos 

1. Aprovação da ata de 2.9.2020 (doc 1) 
 
2. Proposta 02/CN/2020 - Autorização de despesa para mobilidade de Ana Sofia Meneses Veneno, assistente técnica da 
Câmara Municipal de Lisboa, para assegurar o secretariado do Programa Bairros Saudáveis (doc 2) 
 
3. Ponto de situação da etapa 2 – divulgação e capacitação do Programa 
 - consulta pública  
 - site  
 - divulgação pelas redes de entidades  
 - divulgação pelos media 
 - previsão de sessões de capacitação presenciais 
 - coordenação regional 
 - articulação com a ANMP e ANAFRE 
 
4. Júri – proposta de composição  
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5. Outros assuntos 
 
6. Marcação da próxima reunião 

 
 

Assuntos discutidos 

1. Aprovação da ata da reunião de 02 de setembro – A ata foi aprovada por todos os participantes sem propostas de 

alteração. 

 

2. Proposta 02/CN/2020 - Autorização de despesa para mobilidade de Ana Sofia Meneses Veneno, assistente técnica da 

Câmara Municipal de Lisboa, para assegurar o secretariado do Programa Bairros Saudáveis – A proposta foi aprovada 

por todos os participantes. 

 

3. Ponto de situação da etapa 2 – divulgação e capacitação do Programa  

- Foi comunicado pela Coordenadora que o regulamento tinha sido colocado a consulta pública no site 

www.bairrossaudaveis.gov.pt, como previamente acordado. Acrescentou, que, para divulgação pelos media, apostou-se 

na LUSA e na RTP 2, e que a divulgação pelas redes de entidades ia começar a ser realizada durante a semana. 

 

- Foram propostas três formas de divulgação e capacitação do Programa, não tendo existindo oposição por parte dos 

participantes, sendo que todas serão divulgadas na agenda do site www.bairrossaudaveis.gov.pt: 

 -5 reuniões dirigidas pela ECN, uma por cada região, em formato on-line, e com transmissão no Youtube, sendo que a 

1ªparte da reunião que consistirá na apresentação do programa será à posterior disponibilizada no site; 

- 10 reuniões das ECR, 2 por cada região, em formato híbrido, com um máximo de 10 pessoas em sala, tendo ficado os 

pontos focais do MCT e do MTSSS de confirmar nos seus ministérios a existência da referida sala, com as condições 

necessárias; 

- Reuniões de iniciativa participativa, contando com a presença de um membro da ECN ou ECR. 

 

- Foi proposto pela Coordenadora, com a concordância dos restantes, a realização de protocolos de colaboração com 

algumas entidades para divulgação do Programa, nomeadamente com a ANMP, ANAFRE, a ANMSP e a Federação Nacional 

das Associações Juvenis. Ficou acordado que nesses protocolos deve-se ter em atenção o conflito de interesses, à imagem 

do exposto no art.º 32 do regulamento.  

 

4. Júri – proposta de composição – A Coordenadora apresentou deu notícias dos contactos feitos com alguns dos nomes 

sugeridos para integrar o Júri do Programa, ficando a aprovação final da composição do Júri agendada para a próxima 

reunião da ER, e posterior envio para homologação pelos Ministros.  

 

 5. Outros assuntos – Foi solicitado pela Coordenadora, a cada ponto focal, que diligenciem juntos dos seus membros nas 

ECR, no sentido de estes começarem a identificar, nas suas áreas de intervenção e junto dos parceiros locais, territórios 

elegíveis e entidades disponíveis para apresentar candidaturas. 

 

6. Marcação da próxima reunião - Ficou agendada a próxima reunião para o dia 18 de setembro às 17h00, para aprovação 

final da composição do Júri e aprovação do formulário de candidatura. 

 

Os documentos que acompanharam a OT são anexos à presente ata e dela fazem parte integrante. 
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