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Participantes 

Presenças: 

Equipa Coordenação Nacional: 

− Helena Roseta, Isabel Loureiro, Hugo Esteves, 

Susana Tavares e Tiago Mota Saraiva 

Equipa Coordenação Regional Norte: 

− Luís Brandão Coelho (DRA), Maria João Pessoa 

(CCDR), Rosário Loureiro e Henrique Gil (SS) 

Equipa Coordenação Regional Centro: 

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

Equipa Coordenação Regional Lisboa e Vale do Tejo: 

− Manuela Peleteiro (ARS), Luís Filipe Sousa (DRA), 

Dália Dantas (IEFP), Alice Brandão (IEFP), Fernanda 

Marques (CCDR), Maria Natividade Coelho e Luis 

Marvão (SS) 

Equipa Coordenação Regional Alentejo: 

− José Velez (DRA), Fernanda Marreiros e Hugo 

Soudo (ARS), Cristina Varela (IEFP), Hélder 

Guerreiro (CCDR) e Sandra Cardoso (SS) 

Equipa Coordenação Regional Algarve: 

− Aquiles Marreiros e Isabel Beja (CCDR), Josélia 

Gonçalves (ARS), Marco Malanho (IEFP), 

Alexandre Cunha (DRA) e Patricia Martins (SS) 

Representante do ACM – Rita Gonçalves 

Ausências:  

Equipa Coordenação Regional Norte: Sofia Rocha (ARS) 

e Carla Vale (IEFP)  

Equipa Coordenação Regional Centro: Paula Antunes (IEFP), 

Bernardo Campos (CCDR) e Manuela Veloso (SS) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ordem de trabalhos 

1. Ponto de situação dos trabalhos em curso 
2. Apresentação da aplicação informática 
3. Questões práticas para a fase de apresentação de candidatura. 

 
 

Assuntos discutidos 

1. Ponto de situação dos trabalhos em curso 
A Coordenadora Nacional informou do balanço da consulta pública: 

• 4 Sessões de capacitação – 366 pessoas 

• 2 Debates promovidos por entidades externas – 170 pessoas 

• Respostas ao questionário participativo – 751 respostas 

• Indicação de territórios no questionário participativo – 820 territórios, abrangendo 139 municípios em todas as 

regiões 

• Contributos recebidos no email da consulta pública – 25 contributos 
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Comunicou que a após a consulta pública, cujo relatório está a ser produzido, foi elaborado o regulamento final do 
Programa, cuja redacção final e os seus anexos (Anexo I – Ficha dos critérios de elegibilidade, Anexo II – Declaração de 
confirmação da elegibilidade, Anexo III – Termo de responsabilidade e concordância e anexo IV- Ficha de entidade 
fornecedora da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde), foram aprovados pela ER, encontrando-se a aguardar 
homologação ministerial, para abertura do procedimento concursal. Prevê-se que este inicie em outubro e tenha a duração 
de um mês.  
Informou ainda que a ER irá assinar protocolos de colaboração com a ANAFRE e a ANMSP, que visam a divulgação do 
programa e a colaboração na validação do Anexo II. Será também solicitado a colaboração da ARS para que emita uma 
orientação interna no sentido de os serviços de saúde colaborarem na validação do Anexo II. 
 
2. Apresentação da aplicação informática 
Foi referido pela Coordenadora Nacional que após a  abertura do procedimento concursal, a primeira coisa que as 
entidades devem fazer é registarem-se no site (nome, email e pessoa de contacto), o que irá permitir monitorizar a sua 
localização, dando origem a um relatório a ser enviado às ECR, possibilitando a estas providenciar a ajuda que seja 
necessária às entidades interessadas, na dinamização de parcerias locais, na criação do projecto ou para preencher o 
formulário de candidatura. 
Foi apresentado um documento esquema (em anexo 1) referente ao formulário de candidatura e explicados os 8 quadros 
que tem de ser preenchidos: 
Q1 – Identificação do projecto 
Q2 – Entidades 
Q3 – Territórios de Intervenção 
Q4 – Actividades 
Q5 – Indicadores de resultados 
Q6 – Orçamento 
Q7 – Outras fontes de financiamento 
Q8 – Finalizar candidatura 
Foi comunicado pela Coordenadora Nacional que em complemento ao guia de candidatura que acompanha o formulário 
de candidatura, serão agendadas diversas sessões de esclarecimentos online direcionadas para a ajuda ao preenchimento 
do formulário e responder a dúvidas. Existirá também no site do programa um separador com FAQ sobre este assunto, e 
será disponibilizado um email específico e direccionado só para retirar duvidas de candidatura.  
 
3. Questões práticas para a fase de apresentação de candidatura. 
Foram colocadas algumas dúvidas pelas ECR relativas ao regulamento e questões práticas sobre o preenchimento da 
aplicação informática do formulário de candidatura, sendo esclarecidas pela Coordenadora Nacional. 
A destacar: 
- Mentores – Será disponibilizado no site um formulário a preencher por estes, com diversos dados, sendo depois feito por 
um membro da equipa do programa o match com as entidades que solicitem este apoio. 
- CLDS - O Programa Bairros Saudáveis não apoia candidaturas que se destinem a complementar projectos apoiados por 
outras fontes de financiamento. As parcerias locais que queiram apresentar candidaturas têm de obedecer às regras do 
Programa Bairros Saudáveis e não às regras dos CLDS. Por isso, os CLDS não podem, como tal, ser parceiros no Programa 
Bairros Saudáveis, embora as entidades sem fins lucrativos e as entidades públicas que estejam envolvidas em CLDS o 
possam ser, mas dentro das regras do Programa Bairros Saudáveis e com projectos novos e distintos dos aprovados nos 
CLDS. 
- Despesas elegíveis - São consideradas elegíveis as despesas que se enquadrem nas seguintes rubricas do formulário de 
candidatura: recursos humanos, aquisição de serviços, aquisição de materiais ou equipamentos, despesas de comunicação 
e, na proporção da sua afetação ao projeto, encargos com instalações ou equipamentos. 
 
Marcação da próxima reunião 
Não ficou agendada a data da próxima reunião, mas foi acordada a realização de uma reunião quando a aplicação 
informática para a apresentação de candidaturas estiver concluída.  
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Anexo 1 – Esquema do formulário da candidatura 
 

 


