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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Para uma fácil apreensão da estrutura e do conteúdo deste Relatório, apresenta-se uma síntese da 

informação nele constante, realçando as principais mensagens sobre as dificuldades surgidas, as 

medidas adotadas para as ultrapassar, os resultados alcançados na concretização das intervenções 

do Programa, bem como o alcance dos objetivos de Política de Coesão que lhe estão subjacentes. 

 

APRESENTAÇÃO DO ON.2 - O Novo Norte 

O Programa Operacional Regional do Norte foi aprovado pela Comissão Europeia a 10 de outubro de 

2007, no âmbito do QREN. Abrangido pelo Objetivo Convergência, assenta nas grandes 

recomendações da Política de Coesão, corporizando a concretização das três grandes Agendas 

Operacionais Temáticas do QREN e ancora-se na Estratégia Regional “Norte 2015”. Financiado 

exclusivamente pelo FEDER, tem atualmente uma dotação de cerca de 2 660 M€, associados à 

prossecução de objetivos específicos organizados em 4 Eixos Prioritários (a que acresce um eixo 

instrumental, de Assistência Técnica. O Programa foi alvo de duas reprogramações, aprovadas pela 

Comissão Europeia nos anos de 2011 e 2012.  

Neste ano, são de registar o início de funções de um novo Presidente da Comissão Diretiva e as 

alterações verificadas no conjunto das entidades intermunicipais com quem a Autoridade de Gestão 

(AG) celebrou contratos de delegação com subvenção global. 

 

EXECUÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL 

Em resultado da dinâmica registada, no final de 2013 o Programa contava com 6.203 operações 

aprovadas, um FEDER associado de 2.695,7 M€ e uma taxa de compromisso de 101,28%. Em 

termos líquidos, face a 2012, registou-se um acréscimo de 1.466 candidaturas aprovadas (+31%), e 

de 149,9 M€ FEDER (+6%), tendo a taxa de compromisso aumentado 5,58 pontos percentuais. Esta 

evolução resulta de um incremento muito significativo nos Eixos 1 e 2, onde se relevam os projetos 

do Sistema de Incentivos às Empresas, os Programas Integrados de IC&DT e o PROVERE. Registe-

se ainda o forte impulso verificado na resolução de Avisos lançados em anos anteriores. 

O quadro seguinte identifica os principais indicadores financeiros do Programa, permitindo concluir 

que o conjunto Contratualização e os Eixos 4 e 3 continuam a apresentar os melhores níveis de 

concretização, registando os Eixos 1 e 2 uma evolução significativa.   
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Principais indicadores de realização financeira, por Eixo/Vertente, a 31/12/2013 

Eixo Prioritário/ FEDER 
Programado (PR) 

Nº 

Operações 

Taxa de 
compromisso 

Taxa de 
execução 

Taxa de 
realização 

Vertente 
 

(AP/PR) (EX/PR) (EX/AP) 

EP 1 962.002.177 4.357 105,68% 56,41% 53,38% 

Sistemas de Incentivos 481.800.000 3.772 121,93% 62,25% 51,05% 

Contratualização 44.719.557 55 64,40% 50,75% 78,81% 

Outros 435.482.620 530 91,93% 50,54% 54,98% 

EP 2 230.406.824 320 100,27% 62,13% 61,96% 

Contratualização 41.965.406 44 94,81% 79,46% 83,81% 

Outros 188.441.418 276 101,48% 58,27% 57,41% 

EP 3 260.814.425 232 95,32% 76,15% 79,89% 

Contratualização 0 0 
   

Outros 260.814.425 232 95,32% 76,15% 79,89% 

EP 4 1.133.512.510 1.231 100,73% 81,75% 81,16% 

Contratualização 623.795.419 576 103,40% 87,15% 84,28% 

Outros 509.717.091 655 97,46% 75,14% 77,10% 

EP 5 74.909.197 63 77,07% 52,64% 68,30% 

Outros 74.909.197 63 77,07% 52,64% 68,30% 

Sistemas de 
Incentivos 

481.800.000 3.772 121,93% 62,25% 51,05% 

Contratualização 710.480.382 675 100,43% 84,40% 84,04% 

Outros 1.469.364.751 1.756 94,92% 64,72% 68,18% 

Total PO 2.661.645.133 6.203 101,28% 69,53% 68,65% 

          Unidade: Euros 

 

Apesar de não ter sido plenamente atingido o ambicioso objetivo traçado pela Autoridade de Gestão 

para a taxa de execução financeira de 2013 (um resultado de 70% face à meta de 75%), atentas as 

dificuldades identificadas, é de salientar que o bom nível de execução global permitiu o cumprimento 

das Regras n+3 e n+2 de 2013, compensando o diferencial face à programação verificado nos 

primeiros anos da concretização do Programa.  

 

Evolução do FEDER Executado e Certificado – Cumprimento das Metas 

 

 

Continua a verificar-se uma concentração dos investimentos apoiados nas prioridades definidas no 

âmbito da Estratégia de Lisboa em matéria de competitividade e criação de emprego (Earmarking), 

mantendo-se a preponderância do montante aprovado nas áreas temáticas prioritárias “Investigação 
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e Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Empreendedorismo” e “Investimento em infraestruturas 

sociais”, respetivamente, com cerca de 42% e 31% da contribuição para o Earmarking. Na primeira 

área temática, tal como na energia, verificou-se uma clara recuperação face à situação de 2012, com 

um notório aumento da taxa de aprovação e de execução. Com exceção de algum atraso nos temas 

associados às tipologias recentemente incorporadas no PO, as aprovações nas restantes áreas 

temáticas estão em linha com o previsto e revelam-se compatíveis com o pleno cumprimento do 

programado. 

Em consonância com esta evolução, também no que respeita ao cumprimento dos objetivos 

específicos do Programa, expressos nas metas fixadas para os respetivos indicadores de resultado e 

de realização, prevê-se que a generalidade das metas definidas possa ser cumprida até 2015. Assim, 

apenas dois indicadores relativos às novas tipologias associadas ao Objetivo Específico 5 não 

apresentam ainda operações contratadas e é notória a evolução registada durante o último ano ao 

nível da execução, estando os Eixos 3 e 4 mais próximos de atingirem as metas definidas ao nível 

físico.  

Ao longo do ano de 2013, alguns dos problemas anteriormente identificados continuaram a fazer-se 

sentir, assumindo outras expressões e contornos novos. Sinalizam-se aqueles que, no entender da 

Autoridade de Gestão, mais condicionaram a intervenção do Programa, nos seguintes domínios: 

 A conjuntura económica e financeira adversa; 

 O novo enquadramento do regime jurídico das autarquias e a mudança de ciclo eleitoral; 

 A gestão da procura e das disponibilidades orçamentais; 

 A persistência de alguns entraves a uma mais célere execução e ao encerramento das 

operações contratadas. 

 A aplicação das disposições regulamentares em matéria de projetos geradores de receitas e 

de auxílios de Estado; 

 Problemas identificados no relatório anual de controlo. 

Detalha-se no Relatório a evolução do contexto socioeconómico em que decorre a intervenção do 

ON.2, concluindo-se que se mantiveram, em 2013, condições pouco favoráveis. Neste contexto, os 

problemas de liquidez são transversais, envolvendo, as famílias e as empresas, mas também o 

Estado, em particular, as autarquias. Apesar dos acréscimos dos valores da taxa de cofinanciamento 

comunitário e da adoção do mecanismo top up, os elevados níveis de endividamento de algumas das 

autarquias repercutem-se negativamente na capacidade de execução dos projetos de investimento 

aprovados. No que respeita à assunção de novos compromissos e, em especial do lado das 

empresas, as dificuldades de acesso ao crédito parecem explicar o aumento da procura verificado 

nas últimas fases dos concursos dos Sistemas de Incentivos, gerando uma pressão que as atuais 

disponibilidades orçamentais não permitem satisfazer plenamente 

São ainda identificadas as principais medidas adotadas, sejam as que decorreram da iniciativa da 

tutela e das instâncias de coordenação do QREN, sejam aquelas a que a Autoridade de Gestão 
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entendeu recorrer, destacando-se ainda os esforços empreendidos para (i) reduzir os tempos médios 

de validação de despesa e o número de pedidos de pagamento que se mantinham pendentes 

durante um largo período de tempo por deficiente instrução dos promotores, (ii) prosseguir a rotina de 

monitorização dos compromissos sem capacidade de execução e dos projetos com atrasos na 

execução e na formalização do encerramento, (iii) aumentar significativamente o número de visitas de 

acompanhamento aos projetos. Salienta-se, igualmente, a intensificação de outras ações de controlo 

interno, designadamente, do acompanhamento da Iniciativa JESSICA e dos Organismos Intermédios 

associados à gestão dos Sistemas de Incentivos. 

As várias linhas de intervenção em que se consubstanciaram estas medidas e as prioridades de 

gestão e as medidas adotadas são identificadas no capítulo relativo ao acompanhamento e à 

avaliação. Aí se carateriza a atividade levada a cabo no Programa, aos diversos níveis (Autoridade de 

Gestão, Organismos Intermédios, Comissão de Acompanhamento, Sistema de Gestão e Controlo).  

No que respeita à avaliação, destaca-se o acompanhamento de um conjunto de estudos promovidos 

pelo Observatório do QREN e a apresentação, pelos avaliadores, do Relatório Final Preliminar da 

Avaliação Intercalar, documento que se encontra em análise. Faz-se ainda o ponto de situação do 

seguimento das recomendações efetuadas ao ON.2 no âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica.  

É também analisada a complementaridade com outros programas e instrumentos na aplicação dos 

fundos alocados às regiões de convergência, em particular à Região do Norte, através dos 

Programas Operacionais Temáticos, bem como o empréstimo Quadro do BEI (EQ QREN). Neste 

âmbito, faz-se ainda um ponto de situação do único instrumento de engenharia financeira associado 

ao programa ON.2 - a Iniciativa JESSICA. 

 

EXECUÇÃO POR EIXO PRIORITÁRIO 

Neste capítulo, procede-se, para cada Eixo, a uma caraterização do cumprimento de metas, a uma 

análise de progressos e a uma reflexão sobre os problemas específicos e as medidas tomadas para 

os resolver.  

 

Eixo Prioritário 1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento 

O Eixo Prioritário 1 apresenta uma dotação global de 962 M€ e engloba dez objetivos específicos. 

Estes objetivos corporizam-se num conjunto de apoios ao investimento empresarial, com uma 

dotação de 481,8 M€, veiculados através dos Sistemas de Incentivos. Num segundo grande grupo 

incluem-se os outros instrumentos de apoio a iniciativas de natureza pública e/ou em parceria com 

outras entidades regionais e locais sem fins lucrativos, com um FEDER programado de 480,2 M€, 

integrando algumas tipologias cuja gestão foi alvo de protocolos estabelecidos com as CIM e AMP 

(“contratualização”). 
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O Eixo Prioritário 1 abrangia 4.357 operações aprovadas (70% do total de operações do PO), 

registando-se um acréscimo significativo face a 2012 (+46%). Apresenta uma taxa de compromisso 

de 105,68%, superior à taxa média do Programa, e uma taxa de execução de 56,41%, aquém dos 

valores globais médios. 

Alguns indicadores associados ao novo objetivo específico incorporado e outros nos domínios das 

ações coletivas de desenvolvimento empresarial apoiadas, da eficiência energética e das áreas de 

acolhimento empresarial, revelavam algum atraso. Globalmente, contudo, os indicadores de 

realização estão próximos e, nalguns casos, ultrapassam as metas definidas para 2015, se 

considerarmos a realização contratada. Tendo em conta que ainda são pouco significativos os 

projetos encerrados, os indicadores de resultado apresentam também valores pouco expressivos.  

Entre as realizações já conseguidas no âmbito deste Eixo salienta-se: 216 (das quais 14 foram 

concluídas) unidades de I&D apoiadas, 1105 (161) projetos promovidos por empresas de base 

tecnológica, 261 (217) empresas instaladas nas áreas de acolhimento empresarial apoiadas, 256 (1) 

empresas instaladas nos Parques de C&T e 1818 (348) projetos promovidos por micro e pequenas 

empresas. 

A título ilustrativo das boas práticas apoiadas, são apresentados os seguintes projetos: (i) 

“Passaporte para o Empreendedorismo” (Impulso Jovem); (ii) “Programas Integrados de IC&DT”; (iii) 

“Parque do Cercal – Campus para a Inovação, Competitividade e Empreendedorismo Qualificado”; 

(iv) “Litosbélix Um Projecto de Excelência” (SI QPME); (v) “Estamparia Digital em Veludos e Felpos” 

(SI Inovação); (vi) “Pradex – Mangas elásticas para linfedemas” (SI I&DT); (vii) “Instalação de um 

Sistema de Aproveitamento da Energia Solar” (SIALM). 

 

Eixo Prioritário 2 – Valorização Económica dos Recursos Específicos 

Este Eixo apresenta uma dotação de 230,4 M€, incluindo o FEDER afeto às subvenções globais para 

as CIM / AMP. Abrange um conjunto de apoios a iniciativas de natureza pública e/ou em parceria com 

outros agentes regionais e locais sem fins lucrativos, corporizando os contributos para cinco objetivos 

específicos. No final do ano em apreço, o Eixo 2 abrangia 320 operações aprovadas, apresentando 

uma taxa de compromisso de 100,27% e uma taxa de execução de 62,13%, o que representa um 

acréscimo significativo face a 2012. 

Considerando que ainda é pouco significativo o número de projetos encerrados, os indicadores de 

resultado apresentam valores pouco expressivos. Sem prejuízo de poder vir a ser necessário efetuar 

alguns ajustamentos pontuais, não se perspetiva a ocorrência de desvios relevantes. Na medida em 

que, em 2014, foram divulgados novos Avisos integrados neste Eixo Prioritário, é expectável que das 

candidaturas que venham a ser apoiadas resulte um incremento em alguns dos respetivos 

indicadores. 
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A título ilustrativo, refira-se algumas realizações já conseguidas no âmbito deste Eixo: 55 (das quais 

23 concluídas) ações de qualificação e promoção dos recursos turísticos no âmbito do PDTVD; 45 (0) 

ações de qualificação e promoção dos recursos turísticos do Porto/Norte de Portugal; 6 (0) 

infraestruturas e equipamentos coletivos de suporte à valorização económica dos recursos marinhos; 

62 (17) eventos (na perspetiva da internacionalização da Região); 412 (401) empresas instaladas nas 

áreas infraestruturadas, qualificadas e reordenadas de acolhimento empresarial integradas em planos 

territoriais de desenvolvimento; 25 (16) ações de qualificação e promoção dos recursos turísticos 

integradas em planos territoriais de desenvolvimento; 9 (0) programas de ação integrados de 

valorização económica dos recursos endógenos apoiados; 86 (3) ações de valorização económica 

dos recursos endógenos apoiados.  

A título ilustrativo das boas práticas apoiadas, são apresentados os seguintes projetos: (i) “Porto 

Welcome Center” (Rede de Centros de Informação Turística da Região Norte); “Aquanatur – 

Complexo Termal do Alto Tâmega” (projeto-âncora de uma EEC PROVERE). 

 

Eixo Prioritário 3 – Valorização do Espaço Regional 

O Eixo Prioritário 3, com uma dotação de 260,8 M€, compreende quatro objetivos específicos, 

maioritariamente relacionados com a qualificação de serviços nos domínios do ambiente, cultura e 

património e saúde, bem como a qualificação da rede de espaços de sustentabilidade. Apresenta 

uma taxa de compromisso de 95,32% % e uma taxa de execução de 76,15%.  

De salientar que, com exceção de alguns indicadores em que se destaca a área de costa 

intervencionada nos projetos de valorização do litoral, as operações já aprovadas (232) nas diferentes 

tipologias estão próximas ou superam os indicadores de realização definidos para 2015. Também 

neste eixo se registou uma redução do número de candidaturas por efeito da transferência para o 

POVT de várias operações.  

Refira-se algumas realizações já conseguidas no âmbito deste Eixo: 24 (11 dos quais já concluídos) 

projetos de valorização do litoral, 313 (182) ações de sensibilização, divulgação e informação no 

âmbito da prevenção de riscos naturais, tecnológicos e sanitários, 34 (21) intervenções de gestão 

ativa em áreas classificadas, 61 (45) projetos de dinamização cultural e do património, 43 (31) 

equipamentos culturais e 29 (24) projetos de reconfiguração e requalificação de serviços de saúde. 

A título ilustrativo das boas práticas apoiadas, são apresentados os seguintes projetos: (i)  “Cultibos, 

Yerbas i Saberes: Biodiversidade, Sustentabilidade e Dinâmica em Tierras de Miranda”; (ii) 

Requalificação do Serviço de Urgência Básica do Hospital São Miguel”; (iii) Museu Têxtil do Futuro”.  
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Eixo Prioritário 4 - Coesão Local e Urbana 

Este Eixo Prioritário visa promover a coesão local e urbana, abarcando três objetivos específicos, 

associados à qualificação dos serviços coletivos territoriais de proximidade e de mobilidade e 

transportes, bem como ao sistema urbano regional. Tem uma dotação de 1.134 M€ (624 dos quais se 

encontram afetos à contratualização com as CIM e a AMP) e apresenta uma taxa de compromisso de 

100,73%% e uma taxa de execução de 81,75%.  

De salientar que as operações já aprovadas (1231) nas diferentes tipologias superam os indicadores 

de realização definidos para 2015 ou estão muito próximas de alcançar as metas. Registe-se que foi 

concretizada em 2013 a transferência para o POVT de um conjunto de projetos, tal como preconizado 

na reprogramação aprovada em 2012.  

Uma referência especial para os projetos aprovados no âmbito da Requalificação da Rede Escolar, 

com 360 centros escolares do 1.º ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar e 23 escolas dos 

2.º e 3.º ciclos do ensino básico, abrangendo 94.990 e 21.455 alunos, respetivamente, com níveis de 

execução próximos ou superando as metas previstas para 2015. Refira-se ainda alguns dos outros 

indicadores: 38 intervenções integradas de requalificação urbana (das quais 4 já concluídas), 38 

equipamentos sociais (18), 154 equipamentos desportivos apoiados (118), e 199 projetos de 

transportes (178).  

A título ilustrativo das boas práticas apoiadas, são apresentados os seguintes projetos: (i) “Req. Urb. 

e Ambiental do Bairro do Lagarteiro - Novos Espaços Públicos; (ii) Operação “Dignitas Vitae”; (iii)  

“Unidades de Cuidados Continuados - Unidade de Longa Duração e Manutenção; (iv) “Construção do 

Centro Cultural de Viana do Castelo - Coliseu e Arranjos Exteriores” 

 

GRANDES PROJETOS E PROJETOS AMBIENTAIS 

No ano de 2013, foi praticamente concluída a instrução do grande projeto anteriormente identificado 

(“Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões”, promovido pela Administração dos Portos do 

Douro e Leixões, S.A.. Face à informação entretanto transmitida pelas respetivas entidades 

beneficiárias, foram entretanto desenvolvidas as diligências necessárias ao tratamento como 

“Grandes Projetos” de duas novas operações: a “Construção do Centro Materno Infantil do Norte” 

(Centro Hospitalar do Porto, EPE) e a “Implantação de Redes de Banda Larga de Nova Geração em 

Zonas Rurais da Região Norte” (Dstelecom Norte SA). 

No âmbito do Programa não foram apoiados projetos ambientais na aceção do ponto 5-A do Anexo I 

do Regulamento (UE) n.º 832/2010. 
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Os beneficiários da Assistência Técnica são, no caso do ON.2: a CCDRN, enquanto entidade 

responsável pelo apoio administrativo, técnico, logístico e financeiro à Autoridade de Gestão e ao 

Observatório das Dinâmicas Regionais (ODR); os Organismos Intermédios da rede dos Sistemas de 

Incentivos (OI) e as Comunidades Intermunicipais (CIM) e Área Metropolitana do Porto (AMP). 

À semelhança de anos anteriores, foram dinamizados três convites para apresentação de 

candidaturas, um para cada tipologia de beneficiários, Este Eixo tem uma dotação FEDER de 74,9 

M€, registando, a 31/12/2013, uma taxa de compromisso de 77% e uma taxa de realização de 68,3%, 

valor muito próximo da média global de realização do Programa. É previsível que, em 2014, ano de 

claro enfoque no encerramento, esta taxa de compromisso se altere, por libertação do FEDER não 

executado das operações de assistência técnica. 

 

INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE 

Em 2013, também entrou na sua fase de encerramento o Plano de Comunicação do Programa 

Operacional. Nesta etapa, privilegiou-se o reconhecimento de projetos considerados casos de 

sucesso e deu-se início ao planeamento de um novo ciclo de aplicação dos fundos estruturais. 

Realça-se a divulgação da atribuição do Prémio Europeu Regiostars 2013 à UPTEC, a realização da 

Conferência anual do ON.2, o lançamento da iniciativa “Norte 2020” e de um vasto conjunto de 

eventos e iniciativas de comunicação mediática e de comunicação interna, de apoio aos beneficiários 

e de avaliação da experiência de um ciclo de comunicação. 

 

CONCLUSÃO E PREVISÕES PARA 2014 

Num contexto a vários níveis adverso, o Programa conseguiu no ano em apreço acelerar 

definitivamente a execução. Considerando a previsível continuidade deste enquadramento e tendo 

como pano de fundo os desafios do encerramento e do arranque do novo Programa Regional 2014-

2020, são identificadas as principais preocupações e desafios a enfrentar em 2014, quer em matéria 

de maximização da dotação financeira programada, com o lançamento dos últimos Avisos, quer no 

que respeita à intensificação da execução, ao encerramento de operações e aos esforços de controlo 

interno e de acompanhamento de auditorias externas. Identifica-se como principais metas de gestão 

o cumprimento da Regra n+2 do ano 2014, a obtenção de uma taxa de execução de 87%, o 

encerramento de 50% das operações públicas e a redução do tempo médio de análise de pedidos de 

pagamento para 30 dias.  

Com estes pressupostos, prevê-se a apresentação de pedidos de pagamento à Comissão Europeia 

no valor de cerca de 465M € e 273 M€, respetivamente, em 2014 e em 2015. 
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CAE Classificação das atividades económicas 

CCDRN Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

CCP Código os Contratos Públicos 

CCS Comissão de Coordenação e Supervisão  

CD Comissão Diretiva 

CE Comissão Europeia  

CE  Centro Escolar 

CGD Caixa Geral de Depósitos 

CIM Comunidades Intermunicipais 

CMC Comissão Ministerial de Coordenação do QREN 

COCOF Comité de Coordenação dos Fundos 

CODR Centro de Observação das Dinâmicas Regionais do Norte 

COMPETE Programa Operacional Temático Fatores de Competitividade 

CUA Ciclo Urbano da Água  

DG Regio Direção-Geral da Política Regional e Urbana 

DGAL Direção Geral das Autarquias Locais  

DGTF Direção Geral de Tesouro e Finanças  

DIA Declaração de impacto ambiental 

DL Decreto-Lei 

EAT Estrutura de Apoio Técnico 

EB1 Escola Básica do 1º Ciclo 

EB23 Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos 

EEC Estratégias de Eficiência Coletiva 

EP Eixo Prioritário ou Empesa Pública 

EPE Entidade Pública Empresarial 

EQ Empréstimo-Quadro 

EU União Europeia 

FC Fundo de Coesão 

FDU Fundo de Desenvolvimento Urbano 

FE Fundos Estruturais 

FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FMI Fundo Monetário Internacional 

FSE Fundo Social Europeu 

I&D Investigação e Desenvolvimento 

I&DT Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 

IAPMEI Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, I.P.  

IC&DT Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico 

IEFP Instituto do Emprego e Formação Profissional 

IFDR Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional 

IGF Inspeção-Geral de Finanças 

INA Instituto Nacional de Administração 

INE Instituto Nacional de Estatística 

IP Instituto Público 

IPSS Instituição Privada de Solidariedade Social 

ISO International Organization for Standardization 
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ITIL Information Technology Infrastructure Library  

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 

JI Jardim de Infância 

LCPA Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 

MAI  Ministério da Administração Interna 

MEA Monitorização ambiental estratégica  

NUTS Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos 

ODR Observatório das Dinâmicas Regionais 

OI Organismos Intermédios  

ON.2 Programa Operacional Regional do Norte 

ONG Organização Não Governamental 

PAECPE  Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego 

PAEF Programa de Assistência Económica e Financeira  

PAEL Programa de Apoio à Economia Local 

PCD Pedidos de Certificação de Despesa  

PCT Polos de Competitividade e Tecnologia 

PDM Plano Diretor Municipal 

PGA Plano Global de Avaliação  

PIB Produto Interno Bruto 

PIDDAC Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central 

PME Pequena e Média Empresa 

PNR Programa Nacional de Reformas  

PO Programa Operacional 

POAT Programa Operacional Assistência Técnica 

POFC Programa Operacional Fatores de Competitividade  

POPH Programa Operacional Potencial Humano 

POVT Programa Operacional de Valorização do Território  

PP Pedido de Pagamento 

PRODER Programa de Desenvolvimento Rural 

PROMAR Programa Operacional da Pesca 

PROVERE Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos 

PRU Parcerias para a Regeneração Urbana 

PDTVD Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro 

PTD Programas Territoriais de Desenvolvimento 

QREN Quadro de Referência Estratégico Nacional  

QREN-EQ Empréstimo Quadro BEI 

RCM Resolução do Conselho de Ministros 

RE Regulamento Específico 

RGIC Regulamento Geral de Isenção por Categoria 

RN Região do Norte 

RPM Rede Portuguesa de Museus  

RUCI Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação 

SAMA Sistema de Apoios à Modernização Administrativa  

SCTN Sistema Científico e Tecnológico Nacional 

SEAEDR Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional 

SEAOT Secretaria de Estado do Ordenamento do Território 

SGC Sistema de Gestão e Controlo  

SI Sistemas de Incentivos 

SIIAL Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais 

SIG Sistemas de Informação Geográfica 

SIGON.2 Sistema de Informação de Gestão do Programa ON.2 

ST Secretariado Técnico 

TC Tribunal de Contas 

TI Tecnologias de Informação 

TIC Tecnologias de Informação e Comunicação 

UPTEC Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto 

UT QREN Unidades Territoriais do QREN 

VAB Valor Acrescentado Bruto  
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INTRODUÇÃO

 

O Programa Operacional Regional do Norte 

2007- 2013, designado por ON.2 - “O Novo 

Norte”, foi aprovado pela Comissão Europeia 

(CE) a 10 de outubro de 2007, no âmbito do 

Quadro de Referência Estratégico Nacional 

(QREN). Assenta nas grandes 

recomendações da Política de Coesão, 

corporizando a concretização das três 

grandes Agendas Operacionais Temáticas 

do QREN e ancora-se na Estratégia 

Regional “Norte 2015”. Financiado 

exclusivamente pelo FEDER, constitui um 

dos cinco Programas Operacionais 

Regionais do Continente e insere-se no 

Objetivo Convergência.  

O Relatório Anual constitui um exercício de 

responsabilização e de prestação de contas, 

sendo elaborado em cumprimento das 

disposições legais comunitárias e nacionais 

aplicáveis e em conformidade com as 

instruções para o efeito definidas pelo 

Instituto Financeiro para o Desenvolvimento 

Regional, IP.  

Regista-se neste sétimo Relatório o 

essencial da atividade desenvolvida pelo 

Programa ao longo de 2013.  

Mantendo-se, no essencial, a difícil 

conjuntura económica que condiciona a 

intervenção deste instrumento e os seus 

efeitos, o ano de 2013 aqui em reporte foi 

marcado pela concretização da 

reprogramação aprovada no final de 2012, 

decorrendo a atividade sob o signo do 

reforço do apoio à atividade empresarial, da 

gestão de compromissos em linha com a 

estratégia de plena utilização das verbas e a 

sua afetação a projetos que assegurem o 

cumprimento das metas e dos resultados 

esperados, bem como da criação de 

condições para assegurar o incremento da 

execução. O pano de fundo foi já o do 

encerramento do ON.2 e da preparação da 

estratégia regional para o próximo período 

de programação 2014-2020. 

O ano em referência neste Relatório foi 

ainda marcado por duas circunstâncias 

específicas que importa relevar: a alteração 

da estrutura dirigente da Autoridade de 

Gestão do ON.2, decorrente da designação 

do novo Presidente da CCDRN, e as 

mudanças resultantes do novo ciclo eleitoral 

autárquico e da publicação da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro. As mudanças 

ocorridas tiveram claros reflexos no 

exercício das funções delegadas de gestão 

do ON.2 e condicionaram também o ritmo de 

execução dos projetos promovidos pelas 

autarquias. 

A estrutura e o conteúdo deste Relatório 

seguem muito de perto o modelo já antes 

adotado, com alguns ajustamentos que 

procuram melhorar a sua apreensão e ter 

em conta observações feitas pelo IFDR e 

pela CE ao Relatório de 2012. 

Não podemos deixar de registar uma 

menção de reconhecimento a todos os 

beneficiários, dirigentes e colaboradores da 

Autoridade de Gestão, dos organismos 

intermédios e dos serviços da CCDRN, em 

particular do Centro de Observação das 

Dinâmicas Regionais. 
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O Programa 

 

 

O Programa Operacional Regional do Norte 2007- 2013, designado por ON.2 - “O Novo Norte”, foi 

inicialmente aprovado pela Comissão Europeia a 10 de outubro de 2007, no âmbito do Quadro de 

Referência Estratégico Nacional (QREN) que consubstancia o enquadramento para a aplicação da 

política comunitária de coesão económica e social em Portugal no período em causa. Financiado 

exclusivamente pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), constitui um dos cinco 

Programas Operacionais Regionais do Continente, sendo abrangido pelo Objetivo Convergência. Tal 

como os restantes Programas Operacionais do QREN, ainda que em moldes e intensidades 

específicos, consubstancia a concretização das três grandes Agendas Operacionais Temáticas 

assumidas pelo QREN: o Potencial Humano, os Fatores de Competitividade e a Valorização do 

Território. 

A estratégia que enforma o Programa resulta ainda do diagnóstico prospetivo dinamizado pela 

CCDRN, com o apoio do Conselho Regional, no âmbito da Iniciativa “Norte 2015” e pretende 

corporizar a visão daí resultante: “A Região Norte será, em 2015, capaz de gerir um nível de 

produção de bens e serviços transacionáveis que permita recuperar a trajetória de convergência a 

nível europeu, assegurando, de forma sustentável, acréscimos de rendimento e de emprego da sua 

população e promovendo, por essa via, a coesão económica, social e territorial”. 

Com um financiamento comunitário que ascende, atualmente, a cerca de 2,66 mil M€, o ON.2 

apresenta a mais relevante dotação financeira global dos programas operacionais regionais e 

corresponde a 12,4% do orçamento do QREN, estimando-se que fundo estrutural mobilizado possa 

viabilizar um investimento na Região do Norte de cerca de 3,22 mil M€. 

Após a sua aprovação inicial, o Programa foi alvo de duas reprogramações: 

. Uma primeira reprogramação, aprovada pela Comissão Europeia em 15 de dezembro de 2011 

(Decisão C(2011) 9374), através de uma metodologia “top-down”, resultante da reprogramação do 

QREN e respetivos Programas Operacionais no seu conjunto, fortemente motivada pelas alterações 
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socioeconómicas entretanto verificadas e visando antecipar previsíveis dificuldades de execução 

decorrentes das restrições orçamentais do Estado Português. Esta reprogramação assumiu um 

caráter técnico e, não obstante ter mantido os objetivos do Programa Operacional, alterou a sua 

estrutura programática, sintetizando-se de seguida as principais alterações: 

 

Quadro 1.1 – Principais alterações decorrentes da 1ª Reprogramação do ON.2 

Eixo prioritário 1 

 O EP 1 – “Competitividade, conhecimento e inovação” passou a incorporar também os objetivos específicos de 
“modernização do Governo eletrónico e melhoria da relação das empresas e cidadãos com a administração 
desconcentrada e local” e de “promoção da capacitação institucional e do desenvolvimento regional e local” que 
anteriormente consubstanciavam o EP 5. 

 A tipologia de ações respeitantes à modernização administrativa passou a ser exclusivamente elegível no POFC, 
encerrando essa elegibilidade no ON.2. Contudo, mantiveram-se no ON.2 as operações já aprovadas e que não reuniam 
condições de ser transferidas para o POFC, implicando a manutenção do respetivo objetivo específico. 

 A dotação FEDER sofre um acréscimo de 94,5 M€ (+12%). 

Eixo prioritário 2 

 O EP 2 – “Valorização Económica de Recursos Específicos” manteve, no essencial, a sua versão inicial, constituindo um 
eixo específico e distintivo no contexto dos Programas Operacionais Regionais. 

 A dotação FEDER reduz-se em 21,6 M€ (-8%). 

Eixo prioritário 3 

 O EP 3 (“Valorização e Qualificação Ambiental e Territorial”) passou a designar-se “Valorização dos Espaços Regionais”, 
sofrendo um rearranjo dos seus objetivos específicos, enfatizando-se a perspetiva regional, em conjugação com os 
ajustamentos registados no EP4. 

 Foram encerradas as elegibilidades no ON.2 das ações relativas (i) ao ciclo urbano da água, (ii) à prevenção e gestão de 
riscos naturais e tecnológicos (iii) à gestão de resíduos e melhoria do comportamento ambiental, reabilitação de locais 
contaminados e zonas extrativas, otimização da gestão de resíduos, transitadas para o POVT.  

 A dotação FEDER reduz-se em 489,2 M€ (-64%). 

Eixo prioritário 4 

 O EP4 - “Qualificação do Sistema Urbano” viu alterada a sua designação para “Coesão Local e Urbana”, em resultado dos 
ajustamentos de que foram alvo os seus objetivos específicos. Este Eixo, marcado pela Política de Cidades, passa de 
lógica do sistema urbano regional para a lógica mais local da rede de serviços de proximidade. 

 A aposta na requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e do Pré-escolar foi complementada pela 
transferência do POVT da tipologia “Escolas EB 23”.  

 Em contrapartida, no que respeita à “mobilidade territorial”, foi transferido para o POVT o “Sistema de Metro Ligeiro da 
Área Metropolitana do Porto”, não só o que estava aprovado e a correspondente despesa validada, como outras 
operações que venha a ser necessário aprovar. 

 A dotação FEDER tem um acréscimo líquido de 571,4 M€ (+89%). 

Eixo prioritário 5 

 Extinguiu-se o anterior EP 5 – “Governação e Capacitação Institucional”, mantendo-se contudo os seus objetivos 
específicos, agora incorporados no EP 1.  

 Este EP passou a acomodar o anterior EP 6 “Assistência Técnica” 

 A dotação FEDER reduz-se em 13,2 M€ (-9%) 

 

Para além das alterações acima identificadas, a reprogramação materializou, ainda o aumento da 

taxa de cofinanciamento aplicável a tipologias de investimento público e o reforço da dotação afeta ao 

Sistemas de Incentivos às Empresas, inserida no EP1, bem como as consequentes revisões do custo 

total, dos indicadores de realização e de resultado e da ventilação dos recursos da Tabela de 

“Earmarking”. 
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. Uma segunda reprogramação formalmente decidida pela Comissão Europeia em 10 de dezembro 

de 2012 (Decisão C(2012) 9000). À semelhança do que acontecera anteriormente, esta alteração 

decorreu da opção do Governo Português de reprogramar o QREN, à luz do previsto nas alíneas a), 

b) e d) do art.º 33º do Regulamento (CE) 1083/2006 do Conselho, de 11 de julho de 2006. Foram, 

assim, alterações socioeconómicas e das prioridades de política, bem como dificuldades de execução 

que determinaram a reprogramação estratégica do QREN e dos seus Programas Operacionais, 

visando-se reforçar o alinhamento estratégico do QREN com as prioridades de ajustamento 

estrutural, preconizado no Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) e, nesse quadro, 

com a agenda da Estratégia Europa 2020 e com o instrumento nacional que corporiza essa estratégia 

– o Programa Nacional de Reformas (PNR).  

Neste enquadramento, a reprogramação do Programa ON.2 foi essencialmente determinada por 

decisões tomadas ao nível nacional, assumindo as caraterísticas e fundamentos que sustentaram a 

reprogramação do QREN e dos seus vários PO, sem deixarem de ser tidas em conta as 

especificidades da região e do próprio Programa.  

Já detalhadamente explanada no Relatório de Execução de 2012, refira-se, em jeito de síntese, que 

esta reprogramação (i) manteve e reforçou a pertinência do objetivo global/visão do ON.2 – O Novo 

Norte; (ii) não alterou de forma sensível a estrutura programática, sendo contudo acrescido ao EP 1 

um novo objetivo específico para dar resposta às novas políticas a apoiar pelo Programa: “Promoção 

da qualificação, do emprego e da empregabilidade (especialmente) dos ativos jovens em situação de 

desemprego”; (iii) reforçou algumas das políticas já previstas e reduziu-se o apoio a outras, tal como 

se identifica no quadro seguinte.  

No plano financeiro, a dotação FEDER do ON.2 reduziu-se para 2.661.645.133€, em resultado da 

transferência de 50 M€ para o Programa Operacional Fatores de Competitividade, implicando uma 

redistribuição interna dos recursos e a alteração do perfil temporal da afetação deste Fundo 

Estrutural.  

Registe-se a redução global do financiamento de projetos municipais, com especial impacto nos EP 3 

e 4, resultante do acordo celebrado entre o Governo e ANMP, no âmbito do qual foi aceite que da 

avaliação contínua da capacidade de concretização por parte dos municípios resultaria a rescisão de 

contratos de financiamento aprovados nos PO Regionais do Continente das regiões Convergência, 

com a consequente libertação de pelo menos 250 M€, dos quais 132,9 no Programa ON.2 montante 

que, acrescido aos fundos libertados em resultado da aplicação da RCM 33/2012, no âmbito da 

reprogramação, seria predominantemente afetado aos programas “Impulso Jovem“ e “Equipamentos 

Escolares”.  

Considerando as alterações ocorridas, também nesta reprogramação foi necessário proceder a uma 

revisão dos indicadores de realização e de resultado e respetivas metas para 2015, bem como da 

tabela de earmarking.  
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Quadro 1.2 – Principais alterações decorrentes da 2ª Reprogramação do ON.2 

Eixo prioritário 1 

 Inclusão de tipologias correspondentes a novas políticas: 

- Programa de estágios e formação de vocação específica integrados no “Impulso Jovem” (Passaportes Emprego 
Industrialização, Inovação e Internacionalização); 

- Medidas de apoio ao empreendedorismo de base local e à criação do próprio emprego, nomeadamente as previstas 
no programa Impulso Jovem (Passaporte para o Empreendedorismo, financiamento de iniciativas de microcrédito e 
de apoio a cooperativas – COOPJOVEM) e ao programa PAECPE (Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à 
Criação do Próprio Emprego); 

- Medidas de apoio ao investimento decorrentes do programa Impulso Jovem. 

 Reforço da componente alocada aos SI (modernização do tecido produtivo, melhoria das condições de financiamento das 
empresas e a criação de oportunidades de emprego, incluindo as medidas de apoio ao investimento decorrentes do 
“Impulso Jovem”); 

 Perda da elegibilidade da “Energia” no ON.2 (prevendo-se que as operações apresentadas até 15 de julho 2012,fossem 
concluídas neste Programa Regional, fechando-se a elegibilidade para novas candidaturas que passam a ser assumidas 
pelo POVT); 

 Realocação interna de recursos e reforço da dotação FEDER em 80,9 M€ provenientes dos Eixos 2, 3 e 4 (+9%). 

Eixo prioritário 2 

 Redução da dotação FEDER em 28 M€ (-11%). 

Eixo prioritário 3 

 Em complemento da transferência de elegibilidades para o POVT ocorrida na 1ª reprogramação (“Ciclo Urbano da Água, 
Resíduos, Riscos Naturais e Tecnológicos, Locais Contaminados e Zonas Extrativas”), foram transferidos todos os 
compromissos (aprovados antes e depois de 01/01/2011); 

 Redução líquida da dotação FEDER em 20 M€ (-7%). 

Eixo prioritário 4 

 Reforço do financiamento para projetos de reabilitação urbana, tendo em vista, nomeadamente, assegurar a prestação de 
serviços de proximidade na área da segurança dos cidadãos, resultante da parceria entre o MAI e os Municípios 

 Assunção pelo ON.2 dos compromissos aprovados no POVT no âmbito da iniciativa JESSICA; 

 Redução líquida da dotação FEDER em 82,9 M€ (-7%). 

Eixo prioritário 5 

 Sem alterações. 

 

Assim, em resultado das reprogramações operadas em 2011 e 2012, o Programa ON.2 – O Novo 

Norte integra atualmente 5 Eixos Prioritários a que estão associados os objetivos específicos, 

tipologias de operações, destinatários e áreas de indicadores comunitários identificados na Figura 

1.1. 

Para além dos Regulamentos Comunitários e do Regulamento Geral do FEDER e do Fundo de 

Coesão, o enquadramento normativo principal do ON.2 é constituído por um conjunto de 36 

Regulamentos Específicos, aprovados pela CMC do QREN, que sustentam a apresentação de 

candidaturas ao Programa (cf. ANEXO A.1) e pelos correspondentes critérios de seleção aprovados 

pela Comissão de Acompanhamento do ON.2. 
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Figura 1.1 - Estrutura Programática do ON.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Valorização 
Económica de 

Recursos 

Específicos 

3. Valorização do 

Espaço Regional 
1. Competitividade, Inovação e 

Conhecimento 

ON.2 – O Novo Norte 

4. Coesão Local 

e Urbana 

5. Assistência 

Técnica 

Eixos/Prioridades Estratégicas 

Objetivos Específicos 

1. Consolidação dos serviços coletivos regionais de 
suporte à inovação e promoção do sistema regional de 
inovação 

2. Apoio à criação e consolidação de “clusters” 
emergentes e de empresas de base tecnológica em 
setores que promovam o interface com as competências 
e capacidades regionais em C&T 

3. Promoção e desenvolvimento da rede de parques de 
C&T e de operações integradas de ordenamento e de 
acolhimento empresarial  

4. Requalificação, inovação e reforço das cadeias de 
valor nos sectores de especialização 

5. Promoção da qualificação, do emprego e da 
empregabilidade (especialmente) dos ativos jovens em 
situação de desemprego 

6. Promoção de ações coletivas de desenvolvimento 
empresarial 

7. Promoção da economia digital e da sociedade do 
conhecimento 

8. Promoção de ações de eficiência energética 

9. Modernização do Governo eletrónico e melhoria da 
relação das empresas e dos cidadãos com a 
administração desconcentrada e local 

10.Promoção da capacitação institucional e do 
desenvolvimento regional e local 

1. Valorização económica 
da excelência turística 
regional 

2. Valorização económica 
de novos usos do mar  

3. Valorização da cultura 
e da criatividade 

4. Valorização de novos 
territórios de 
aglomeração de 
atividades económicas  

5. Valorização económica 
de recursos endógenos 
em espaços de baixa 
densidade e 
diversificação da 
atividade económica 
do(s) território(s) rural(is) 

1. Qualificação dos 
Serviços Coletivos 
Regionais de 
Valorização e Proteção 
Ambiental 

2. Qualificação da Rede 
Regional de Espaços de 
Sustentabilidade 

3, Qualificação dos 
Serviços Regionais de 
Cultura e Património 

4. Qualificação dos 
Serviços Regionais de 
Saúde 

1. Qualificação dos 
serviços coletivos 
territoriais de 
proximidade, 

2. Qualificação do 
Sistema Urbano 
Regional 

3. Qualificação dos 
Serviços Regionais de 
Mobilidade e 
Transportes 

1. Capacitação da 
Autoridade de 
Gestão para o eficaz 
desenvolvimento 
das suas 
competências  

Destinatários 

Serviços da Administração Pública Central direta ou 
indireta, Autarquias Locais e suas associações, Juntas 
Metropolitanas, Agências de Desenvolvimento Regional, 
cooperativas, microentidades, pessoas individuais, 
formandos e empresas e outras entidades associadas à 
formação, empresas e outras pessoas coletivas de 
direito público e de direito privado, e outras entidades 
públicas ou privadas similares 

Serviços da Adm. Pública 
Central direta ou indireta, 
Autarquias Locais e suas 
associações, Juntas 
Metropolitanas, Agências 
de Desenv. Reg., outras 
pessoas coletivas de 
direito público e de direito 
privado, e outras 
entidades públicas ou 
privadas similares 

Serviços da Adm. 
Pública Central direta ou 
indireta, Autarquias 
Locais e suas 
associações, Juntas 
Metropolitanas, Agências 
de Desenv. Reg., outras 
pessoas coletivas de 
direito público e de 
direito privado, e outras 
entidades públicas ou 
privadas similares 

Serviços da Adm. 
Pública Central direta ou 
indireta, Autarquias 
Locais e suas 
associações, Juntas 
Metropolitanas, 
Agências de Desenv. 
Reg ., outras pessoas 
coletivas de direito 
público e de direito 
privado, e outras 
entidades públicas ou 

Órgão de gestão do 
Programa 
(Autoridade de 
Gestão, Comissão 
Diretiva e respetiva 
estrutura de apoio 
técnica), outras 
entidades públicas 
com 
responsabilidades 
delegadas ou diretas 
na gestão ou 

Regulamentos Específicos 

. Sistema de Apoio a Infraestr. Científicas e Tecnológicas 

. Sistema de Apoio a Entidades do Sistema Científico e 
Tecnológico Nacional 

. Promoção da Cultura Científica e Tecnológica e Difusão 
do Conhecimento 

. Sistema de Apoio a Parques de C&T e Incubadoras de 
Empresas de Base Tecnológica  

. Sistemas de Incentivos à Inovação  

. Sistemas de Incentivos à Qualificação de PME  

. Sistemas de Incentivos I&DT 

. Apoios à Formação Profissional 

. Sistema de Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e 
Logística  

. Sistema de Incentivos de Apoio Local a Micro empresas  

. Sistema de apoio a Ações Coletivas 

. Economia Digital e Sociedade do Conhecimento  

. Energia 

. Sistema de Apoios à Modernização Administrativa 

. Promoção e Capacitação Institucional 

. Valorização Económica 

de Recursos Específicos 
. Ações de Valorização 
do Litoral 

. Ações de Valorização e 
Qualificação Ambiental 

. Prevenção e Gestão de 
Riscos Naturais e 
Tecnológicos - Ações 
Imateriais  

. Gestão Ativa de 
Espaços Protegidos e 
Classificados 

. Património Cultural 

. Rede de Equipamentos 
Culturais 

. Saúde 

 

. Equipamentos para a 
Coesão Local  

. Requalificação da Rede 
Escolar do Ensino 
Básico e da Educação 
Pré-Escolar. 

. Reabilitação Urbana  

. Ações Inovadoras para 
o Desenvolvimento 
Urbano 

. Iniciativa Jessica 

. Mobilidade Territorial 

. Sistema de Apoio a 
Áreas de Acolhimento 
Empresarial e Logística 

 

. Ações de 

Assistência Técnica 
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Assim, o atual orçamento do ON.2 é o que se apresenta no quadro seguinte: 

 

Quadro 1.3. - Orçamento do Programa ON.2 

Eixos 
Prioritários 

Financiamento 
Comunitário 

Contrapartida 
Nacional 

Repartição indicativa da 
contrapartida nacional 

Financiamento 
Total 

Taxa FEDER 
% 

Para informação 

Financiamento 
Público 
nacional 

Financiamento 
Privado 
nacional 

Contribuição 
BEI 

Outros 

Total PO 2.661.645.133 553.416.868 384.225.138 169.191.730 3.215.062.001 82,79 197.500.000 0 

EP 1 962.002.177 245.263.129 84.829.796 160.433.333 1.207.265.306 79,68 125.000.000 
 

EP 2 230.406.824 40.660.028 40.660.028 0 271.066.852 85,00 10.000.000 
 

EP 3 260.814.425 46.026.075 46.026.075 0 306.840.500 85,00 30.000.000 
 

EP 4 1.133.512.510 208.248.366 199.489.969 8.758.397 1.341.760.876 84,48 30.000.000 
 

EP 5 74.909.197 13.219.270 13.219.270 0 88.128.467 85,00 2.500.000 
 

Unidade: Euro 

 

O modelo de governação 

As reprogramações não envolveram alterações significativas do modelo de governação do Programa, 

pelo que se mantém o estabelecido no enquadramento normativo da arquitetura global do QREN
1
, no 

que respeita aos órgãos envolvidos na governação ao nível da direção política, aconselhamento 

estratégico, gestão e acompanhamento e monitorização, bem como à sua composição, atribuições, 

competências e articulação (cf ANEXOS A.2 e A.3)
2
.  

Regista-se, contudo, as alterações verificadas em 2013 resultantes do Decreto-Lei 40/2013, de 18 de 

outubro, através do qual foi criada a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, que sucede nas 

atribuições do IFDR, do IGFSE e do Observatório do QREN, entidades que foram objeto de extinção 

por fusão. O processo de fusão das referidas entidades foi iniciado com a publicação dos Estatutos 

da Agência, tendo esta iniciado funções já em 2014. 

 

A Autoridade de Gestão 

A Autoridade de Gestão do ON.2
3
 é uma estrutura técnica administrada por uma Comissão Diretiva, 

que integra um Presidente – por inerência, o Presidente da CCDRN – e dois vogais executivos, e por 

um Secretariado Técnico composto por 84 elementos
4
.  

                                                           
1
 Decreto-Lei 312/2007, de 17 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 74/2008, de 22 de abril e posteriormente 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 99/2009, de 28 de abril, que define o modelo de governação do QREN e dos respetivos PO, e 
estabelece a estrutura orgânica relativa ao exercício das funções de gestão monitorização, auditoria e controlo, certificação, 
aconselhamento estratégico, acompanhamento e avaliação, nos termos de Regulamento (CE) 1083/2006, de 11 de julho. 
2
 Uma descrição detalhada, incluindo a composição, atribuições e competências das diversas instâncias, consta do documento 

“Sistema de Gestão e Controlo” (versão revista em novembro de 2013). 
3
 Criada através da RCM 169/2007, de 19 de outubro, alterada pela RCM 41/2012 de 12 de abril. 

4
 Nos termos do disposto no artigo 56.º do Decreto-Lei 312/2007, bem como da RCM 76/2012, de 6 de setembro, e do 

Despacho 13077/2012 publicado no Diário da República, 2.ª série, a 4 de outubro de 2012. 
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Em 2013, foi designado
5
 Emídio Ferreira dos Santos Gomes para, em comissão de serviço, e pelo 

período de cinco anos, exercer o cargo de presidente da CCDRN, com efeitos a partir de 1 de agosto 

de 2013. Assim, Emídio Gomes passou a integrar a Comissão Diretiva do Programa, como 

Presidente, mantendo-se João Marrana, como Vogal Executivo, e Carlos Duarte, também como 

Vogal Executivo, nomeado pelo Governo, sob proposta da ANMP.  

Neste contexto, registe-se igualmente que o novo Presidente delegou nos Vogais Executivos um 

conjunto de competências de gestão e representação, nos termos constantes do Despacho 

13221/2013, de 17 de outubro
6
. 

 
Figura 1.2 - Organograma da Autoridade de Gestão 

 

 

                                                           
5
 Nos termos do Despacho 10583/2013, de 14 de agosto, da Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Agricultura, 

do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 
6
 Este Despacho produz efeitos à data da sua assinatura, 24 de setembro de 2013. 

COMISSÃO DIRETIVA 
Presidente 

Vogais Executivos 

RECURSOS DO ON.2 ENQUADRADOS EM 
UNIDADES ORGÂNICAS DA CCDRN: 

Centro de Avaliação de Observação das 
Dinâmicas Regionais (4 Técnicos Superiores) 

Direção de Serviços de Desenvolvimento 
Regional (6 Técnicos Superiores) 

Direção de Serviços de Gestão e 
Administração Financeira (4 Técnicos 
Superiores+ 1 Técnico Informático) 

Direção de Serviços de Ordenamento do 
Território (4 Técnicos Superiores) 

Direção de Serviços do Ambiente (2 Técnicos 
Superiores) 

Estrutura Sub-Regional de Braga, Bragança e 
Vila Real (2 Técnicos Superiores + 1 
Assistente Técnico) 

Estrutura de Missão do Douro (1 Técnico 
Superior) 

Gabinete de Marketing e Comunicação (4 
Técnicos Superiores 

SECRETÁRIA 
TÉCNICA 

Apoio Jurídico, 
Contencioso, 
Auditorias e 

Controlo 
Interno 

 
 

SECRETÁRIA 
TÉCNICA  

Competitivida
de, dos 

Territórios e 
Políticas das 

Cidades 

 
 

SECRETÁRIA 
TÉCNICA 
Gestão 

Administrativa, 
Financeira e 
Assistência 

Técnica 
 
 

COORDENADORA 
Unidade de Apoio 
aos Sistemas de 

Incentivos 
 
 
 

COORDENADORA 
Apoio Transversal 

à Comissão 
Diretiva e 

Representação 
Institucional 

 

IAPMEI 

Organismos 

Intermédios 

SECRETÁRIA 
TÉCNICA 

Conhecimento, 
Inovação e 
Valorização 

Económica de 
Recursos 

 
 

COORDENADOR 
Unidade de 

Acompanham. 

Contratualização 

EAT  

2 Técnicos 
Superiores 

1 Assistente 
Técnico 

EAT  

1 Técnico 
Superior 

EAT  

13 
Técnicos 

Superiores 

EAT  

11 
Técnicos 

Superiores 

EAT 

6 Técnicos 
Superiores 

1 Assistente 
Técnico 

EAT  

12 Técnicos 
Superiores 

1 Assistente 
Técnico 

EAT 

EAT 

CIM Tâmega e Sousa 

CIM Minho-Lima 

CIM Douro 

CIM Cávado 

CIM Ave 

AMP 

EAT 

EAT 

EAT 

EAT 

EAT 

EAT 

Turismo de Portugal 

ADI 

AICEP 

CIM Tâmega e Sousa 

EAT 

EAT 

EAT 
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Após os ajustamentos verificados em 2012, por força da aplicação da RCM 76/2012, de 6 de 

setembro, não se registaram, em 2013, alterações na estrutura de apoio da Autoridade de Gestão 

que a Figura 1.2 ilustra, sendo apenas de sinalizar algumas reafetações de colaboradores que 

integram o Secretariado Técnico. 

Contudo, considerando a necessidade de intensificar algumas tarefas de acompanhamento, tendo em 

vista assegurar o cumprimento dos objetivos fixados para esta fase do ciclo de gestão (ex.: visitas ao 

local e encerramento de operações, execução financeira e tempo médio de análise de pedidos de 

pagamento), bem como de modo a assegurar menor sobreposição possível entre o encerramento do 

atual Programa e o arranque do próximo período de programação, a Autoridade de Gestão do 

Programa ON.2 celebrou com a CCDRN um acordo de colaboração, no âmbito do qual, a título 

excecional e temporário, se afeta um conjunto adicional de colaboradores às tarefas associadas ao 

encerramento do Programa ON.2 e à preparação do programa regional 2014-2020. 

 

Protocolos estabelecidos com os Organismos Intermédios associados à gestão dos Sistemas 

de Incentivos 

Conforme modelo definido pelo Enquadramento Nacional dos Sistemas de Incentivos
7
, a gestão 

deste Sistemas envolve quatro Organismos Intermédios, a saber: 

 

Quadro 1.4. – Organismos Intermédios associados à gestão do ON.2 – Sistemas de Incentivos 

Eixo prioritário 1 

 Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, I.P. (IAPMEI); 

 Instituto do Turismo de Portugal, I.P. (Turismo de Portugal, I.P.); 

 Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP, E.P.E); 

 Agência de Inovação, S.A. (ADI). 

 

Através da celebração de Protocolos, o ON.2 delegou formalmente nestes Organismos um conjunto 

competências relacionadas com a gestão do ciclo de vida dos projetos. A sua atuação rege-se, 

portanto, pelos procedimentos, prazos e outras condições a observar no âmbito do relacionamento 

entre as diversas entidades envolvidas.  

Os mencionados Organismos veem ainda as suas funções na gestão dos Sistemas de Incentivos 

contempladas nos Regulamentos Específicos de cada um dos três instrumentos de apoio às 

empresas: aí se definem quais são, em concreto, os Organismos Intermédios competentes para atuar 

ao nível de cada um dos Sistemas de Incentivos, concretizando-se ainda prazos e procedimentos que 

conformam a atuação das entidades intervenientes nas Estruturas de Gestão. A alteração da 

regulamentação dos Sistemas de Incentivos ocorrida em 2013 não incidiu sobre esta temática, tendo-

                                                           
7 Decreto-Lei 287/2007, de 17 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei 65/2009, de 20 de março 
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se portanto mantido o enquadramento aí definido no que concerne ao papel dos OI na gestão dos 

apoios às empresas do QREN. 

Adicionalmente, a atuação destas entidades, em articulação com a Autoridade de Gestão, rege-se 

pelo Manual de Procedimentos dos Sistemas de Incentivos. Por fim, é de referir a existência de 

Protocolos para o estabelecimento do regime de fluxos financeiros entre o IFDR, a Autoridade de 

Gestão e dois dos Organismos Intermédios - o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e 

à Inovação, I.P. (IAPMEI) e o Instituto do Turismo de Portugal, I.P. (Turismo de Portugal, I.P.). 

Através destes Protocolos delegaram-se nestes Organismos competências de transferências diretas 

para os beneficiários, relativas aos pagamentos de incentivo.  

No âmbito dos Sistemas de Incentivos, durante o exercício em apreço, não se registaram mudanças 

assinaláveis na estrutura dos Organismos Intermédios (OI) nos quais a Autoridade de Gestão 

delegou um conjunto de tarefas relacionadas com a gestão do ciclo de vida das operações, através 

de protocolos assinados a 2 de julho de 2008 (IAPMEI, AICEP, TP e ADI), não havendo a registar 

qualquer alteração ao modelo de governação e articulação dos Organismos Intermédios com a 

Autoridade de Gestão
8
. 

 

Contratos de delegação com subvenção global estabelecidos com as CIM e a AMP
9
 

De acordo com a possibilidade estabelecida no modelo de governação do QREN e dos PO, foi 

efetivada em 2008 a contratualização com as Comunidades Intermunicipais (CIM) e com a Área 

Metropolitana do Porto (AMP), através da celebração dos contratos de delegação de competências 

com subvenção global, tendo por base os Programas Territoriais de Desenvolvimento (PTD) com 

incidência na área de intervenção de cada uma das CIM e da AMP. O modelo de governação então 

definido sofreu entretanto algumas alterações, decorrente dos Memorandos de Entendimento 

assinados entre o Governo e a ANMP, em 2010 e 201110. Merecem especial relevo, no contexto das 

alterações introduzidas pelos Memorandos, a avocação de competências, a criação da Bolsa de 

Mérito à Execução Municipal e o reforço da taxa de cofinanciamento, o que materializou um novo 

valor da subvenção global dedicado a cada CIM e à AMP. 

Mais recentemente, salienta-se a publicação da Lei 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o 

regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o 

regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico. Com a entrada em 

vigor da Lei, o que ocorreu no dia seguinte ao dia das eleições para os órgãos das autarquias locais 

                                                           
88

 Estes elementos são complementados, na perspetiva do acompanhamento e atividade desenvolvida pelos Organismos 
Intermédios, pela informação constante dos pontos 2.7.1.2 Organismos Intermédios e Subvenções Globais e na parte do 
subcapítulo 3.1. Eixo Prioritário 1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento relativa aos Sistemas de Incentivos. 
9
 Estes elementos são complementados, na perspetiva do acompanhamento e atividade desenvolvida pelos Organismos 

Intermédios, pela informação constante do pontos 2.7.1.2 Organismos Intermédios e Subvenções Globais.  
10

 Ver descrição mais detalhada nos Relatórios de Execução Anual de 2011 e 2012. 
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(30 de setembro de 2013), entre outros aspetos relevantes, foram consagradas alterações no número 

de CIM e nos respetivos territórios, bem como alterações na organização interna, com reflexos no 

exercício das funções delegadas de gestão dos PO Regionais. No que releva para a gestão do ON.2, 

originou a divisão da CIM de Trás-os-Montes em duas novas Comunidades Intermunicipais (CIM do 

Alto Tâmega e CIM das Terras de Trás-os-Montes). Mantiveram-se, embora com alterações do seu 

território, a Área Metropolitana do Porto e a CIM do Tâmega e Sousa, tendo-se mantido as restantes 

CIM sem quaisquer alterações do seu território. 

Perante um novo cenário estatutário e organizacional das Entidades Intermunicipais, a Comissão 

Diretiva da Autoridade de Gestão do ON.2, na sua reunião de 30.10.2013, deliberou, entre outros 

aspetos:  

- No que respeita ao Município de Paredes, que as competências delegadas referentes às 

operações em que este município é beneficiário, passariam a ser exercidas pela Autoridade de 

Gestão, através da Unidade de Apoio à Contratualização, até que a atualização do Sistema de 

Gestão e Controlo relativo à AMP seja aprovada pelo IFDR e IGF e reportada à Comissão 

Europeia; 

- Quanto à cisão da CIM Alto Trás-os-Montes nas CIM Alto Tâmega e CIM das Terras de Trás-os-

Montes, foi declarado extinto o contrato de delegação de competências anteriormente celebrado 

com aquela CIM, por caducidade, e que as competências delegadas referentes às operações em 

que os municípios são beneficiários, passam a ser exercidas pela Autoridade de Gestão, através 

da Unidade de Apoio à Contratualização e com a colaboração das Estruturas Sub-regionais de 

Vila Real e Bragança, até que sejam aprovadas as respetivas descrições do sistema de gestão e 

controlo pelo IFDR e IGF e reportadas à Comissão Europeia. 

 

Quadro 1.5. – Organismos Intermédios associados à gestão do ON.2 – Entidades Intermunicipais 

Eixos prioritários 1, 2, 3 e 4 

Até 30 de outubro de 2013 Após essa data 

 Área Metropolitana do Porto 

 Comunidade Intermunicipal do Ave 

 Comunidade Intermunicipal do Cávado 

 Comunidade Intermunicipal do Douro 

 Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima 

 Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa 

 Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes 

 Área Metropolitana do Porto 

 Comunidade Intermunicipal do Ave 

 Comunidade Intermunicipal do Cávado 

 Comunidade Intermunicipal do Douro 

 Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima 

 Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa 

 

Por último, refira-se que, de acordo com o estabelecido pela CMC, a monitorização dos Programas 

Territoriais de Desenvolvimento (PTD) é desenvolvida em articulação com o Observatório do QREN 

que assegura a monitorização, à escala nacional, do nível de concretização das subvenções globais 

atribuídas no contexto de cada PTD. 
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2.1. Realização e Análise dos Progressos 

 

2.1.1. Realização física do ON.2 – O Novo Norte 

 

Reporta-se neste ponto a informação relativa à execução física do Programa, globalmente 

considerado, fazendo-se uma breve análise dos níveis de execução alcançados. Esta informação 

encontra-se sistematizada no Quadro 2.1.1.1 e, de acordo com as orientações definidas pelo IFDR 

para a elaboração deste Relatório, corresponde aos valores apurados a 31 de dezembro de 2013 

para os Indicadores Comuns Comunitários de Realização e de Resultado.  

Notas Metodológicas 

. Indicadores de Eixo/PO (alínea c), do ponto 1 do Artigo 37º do Regulamento (CE) nº 1083/2006, de 11 de julho) 

Indicadores de resultado e realização de cada Programa Operacional, associados aos objetivos específicos de cada Eixo, 
definidos em função das tipologias de intervenção abrangidas e para os quais foram fixadas metas. Estes indicadores e 
respetivas metas fazem parte integrante das decisões da Comissão Europeia de aprovação inicial do Programa (Decisão C 
(2007) 5070) e das suas sucessivas reprogramações (Decisão C (2011) 9374 e Decisão C (2012) 9000), assumindo assim um 
caráter vinculativo.  

Estes indicadores e respetivas metas são reportados anualmente, em sede de Relatório Anual de Execução. A sua 
pertinência e evolução face às metas são exclusivamente aferidas no contexto das avaliações do Programa e só podem ser 
alterados no contexto de reprogramações (nos termos do Artigo 33º do Regulamento (CE) nº 1083/2006, de 11 de julho). Esse 
exercício foi já efetuado na Avaliação da Operacionalização do ON.2, em resultado da qual foram alterados indicadores e 
respetivas metas na reprogramação que lhe sucedeu. Pondera-se a possibilidade de eventuais alterações após a conclusão 
da Avaliação Intercalar.  

. Indicadores Comuns Comunitários (ICC) - Core Indicators -  

Indicadores físicos e financeiros (de realização, de resultado e de impacte), definidos pela Comissão Europeia. Deverão ser 
utilizados pelos Estados-Membros com o objetivo de permitir quantificar de forma agregada os efeitos da política de coesão 
da EU, bem como facilitar a comparação entre programas similares. Cada PO identifica os ICC que serão quantificados, de 
acordo com as tipologias de intervenção a apoiar. 

Não visam aferir o nível de concretização da estratégia de intervenção estabelecida no Programa Operacional, nos termos 
referidos na alínea c), do ponto 1 do Artigo 37º do Regulamento (CE) nº 1083/2006, de 11 de julho. Por essa razão, não foram 
assumidas quaisquer metas no contexto das decisões da Comissão Europeia sobre Programa acima referidas. 

Após a aprovação dos Programas Operacionais, a Comissão Europeia solicitou ao Estado Membro o estabelecimento de 
metas indicativas para esses indicadores, ao nível do conjunto do QREN e não para cada um dos seus PO. Neste contexto, 
as metas estabelecidas no Programa Regional são meramente indicativas e devem ser analisadas como o seu contributo para 
as metas globais do QREN, nível a que deve reportar-se a aferição do seu cumprimento.  

As metas que vieram a ser posteriormente estabelecidas têm, assim, uma natureza completamente distinta das que respeitam 
aos indicadores de Eixo/PO. Ainda que com caráter indicativo e como contributo para o desempenho global do QREN, não 
deixam de ser instrumentos úteis de gestão.  

Alerta-se para o facto de a Autoridade de Gestão só ter definido metas para os indicadores de que dispunha de informação 
pertinente passível de quantificação, razão pela qual não foram definidas metas para alguns indicadores. A título ilustrativo, 
refira-se a questão do emprego e da sua distribuição por género: em sede de aprovação das operações não é possível 
estimar com rigor os respetivos indicadores, pelo que apenas em sede de encerramento se torna possível quantifica-los, 
designadamente, no que respeita à sua distribuição por género. 

Os dados constantes do Quadro 2.1.1.1 têm por referência a atual versão do Programa e consideram o valor acumulado 
associado às operações contratadas no final de 2013, tendo em conta os efeitos de eventuais rescisões até então ocorridas, 
designadamente, por efeito da monitorização de compromissos sem execução que a Autoridade de Gestão tem vindo a 
efetuar. Refira-se, ainda, que os dados de “realização executada” são, em regra, os que decorrem dos projetos fisicamente 
concluídos, ainda que possam não estar financeiramente terminados, de acordo com a metodologia definida pelo então IFDR. 

. Indicadores Comuns Nacionais (ICN) 

Conjunto de indicadores selecionados a partir dos indicadores de eixo dos PO Regionais e Temáticos, tendo em vista a 
quantificação das metas de desenvolvimento estabelecidas no QREN e a leitura agregada das intervenções realizadas pelos 
PO. São reportadas ao IFDR anual ou trimestralmente. Nesta linha, estes indicadores coincidem, em grande medida, com os 
Indicadores de Eixo/PO. Não foram definidas metas para estes indicadores. 
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Esta informação é complementada com os dados relativos à execução física e com a reflexão a 

apresentar mais adiante
 11

. No corpo do Relatório, privilegia-se, assim, a apresentação dos 

indicadores que decorrem de exigências regulamentares
12

, remetendo para anexo os Indicadores 

Comuns Nacionais, dado que a inclusão dos dados relativos a estes indicadores prejudicaria a 

legibilidade do documento, dada a significativa sobreposição com os primeiros.  

Como tivemos oportunidade de salientar nos relatórios anteriores, subsistem algumas lacunas no que 

respeita à disponibilização de dados que expressem, de forma mais adequada, a execução real do 

Programa. Em 2013, prosseguimos o trabalho de aperfeiçoamento do dispositivo de recolha e de 

tratamento dos indicadores
13

, mantendo-se, contudo, alguns constrangimentos na obtenção de dados 

fiáveis, sobretudo no que respeita a alguns indicadores de resultado e à ventilação de outros segundo 

o género. A este nível, a informação disponível é ainda circunscrita e não vinculativa, sendo que 

algumas lacunas poderão ser colmatadas à medida que avançarmos no ciclo de gestão dos projetos. 

No entanto, outras poderão vir a necessitar de eventuais estudos específicos.  

Retomando o exercício já efetuado no Relatório de 2012, inclui-se no quadro que se segue um item 

que procura traduzir o “Nível de Implementação” (NI) de cada um dos Indicadores Comuns 

Comunitários, de forma a permitir uma mais fácil apreensão do grau de concretização do 

cumprimento das metas definidas para as principais áreas, usando-se a seguinte escala: 

1. Dificilmente recuperável: Os elementos provisórios disponíveis sobre a realização contratada e executada apontam para 
um nível de implementação abaixo das metas pré-definidas, dificilmente recuperável até final de 2015, caso não se alterem 
significativamente as condições (ex.: dotação disponível para novas aprovações, procura, ritmo médio de execução). 

2. Recuperável: Os elementos provisórios disponíveis sobre a realização contratada e executada apontam para um nível de 
implementação abaixo das metas pré-definidas, existindo, contudo, a expetativa de que possa vir a atingir-se um nível próximo 
do desejado até final de 2015, na perspetiva de uma evolução normal das atuais condições (ex.: dotação disponível para novas 
aprovações, procura, ritmo médio de execução). 

3. Próximo ou convergente: Os elementos provisórios disponíveis sobre a realização contratada e executada permitem 
perspetivar para 2015 um nível de implementação próximo das metas pré-definidas, considerando as manutenção das atuais 
condições. 

4. Superado: Os elementos provisórios disponíveis sobre a realização contratada e executada apontam para a previsível 
superação das metas definidas para 2015, a manter-se a trajetória atual; 

5. Claramente superado: Os elementos provisórios disponíveis sobre a realização contratada e executada apontam para uma 
clara superação das metas definidas para 2015. 

0. Outros: Não foram definidas metas e/ou não existem elementos provisórios que permitam fazer um juízo sobre o nível de 
implementação e/ou a meta deixou de se aplicar, por inelegibilidade das tipologias que para ela concorriam. 

 

Contudo, importa ter em conta que: 

a) Este exercício é necessariamente provisório e indicativo; 

                                                           
11

 Cf. designadamente: (i) ponto 2.1.6. Análise Qualitativa (A realização física e financeira das operações); (ii) ponto 2.2.4.  
Igualdade de Oportunidades e Não Descriminação, onde é apresentada informação sucinta sobre a repartição por género dos 
postos de trabalho criados; (iii) capítulo 3. Execução por Eixo Prioritário (Cumprimento de metas e análise de progressos), os 
Indicadores de Eixo e, com maior detalhe, os Indicadores Comuns Comunitários associados aos vários objetivos específicos de 
cada eixo Programa, onde também é apresentada uma justificação mais detalhada do nível de implementação e dos desvios 
verificados; (iv) ANEXO C.1 deste Relatório, para informação sobre os Indicadores Comuns Nacionais. 
12

 Anexo VI do Regulamento (CE) 846/2009 e alínea c) do nº 1 do artº 37.º do Regulamento (CE) 1083/2006. 
13

 Refira-se, a título de exemplo, a clarificação e simplificação do registo de indicadores físicos em sede do Sistema de 
Informação, tornando mais amigável a respetiva funcionalidade e adequando à metodologia em vigor. Iniciou-se, ainda, um 
esforço de atualização do histórico de indicadores a que se tem dado continuidade em 2014. 
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b) Como se refere na “Nota Metodológica” supra, contrariamente às metas associadas aos 

Indicadores de Eixo, as metas identificadas, relativas aos Indicadores Comuns Comunitários 

de Realização e de Resultado, não assumem um caráter vinculativo, constituindo, contudo, 

um contributo do Programa para a quantificação agregada dos efeitos da política de coesão 

da EU ao nível do QREN, de modo a facilitar a comparação entre programas similares. Como 

se referiu anteriormente
14

, as reprogramações implicaram a inclusão de novas tipologias e 

indicadores, a supressão de outros e o ajustamento de algumas metas, sendo aqui 

considerada a última atualização reportada a novembro de 2013. Não se exclui a 

possibilidade de a Autoridade de Gestão vir a efetuar, num futuro muito próximo, alguns 

novos ajustamentos que se revelem necessários e justificados, designadamente em resultado 

da Avaliação Intercalar;  

c) Na leitura dos dados, deve atender-se à contextualização, aos fatores críticos e às razões 

que justificam o desempenho evidenciado. No Quadro 2.1.1.1., alude-se a uma breve 

justificação das situações em que se regista maior discrepância entre a realização e as metas 

indicativas, remetendo-se um enquadramento mais circunstanciado para o capítulo relativo à 

execução de cada um dos Eixos Prioritários (Cap. 3).  

Importa ter presente que atingir mais rapidamente uma meta nem sempre é sinal de um 

melhor desempenho ou motivo de maior satisfação, sobretudo se o objetivo era de 

prossecução relativamente fácil ou a meta era pouco exigente. Por outro lado, uma 

determinada distância face ao estimado, nesta data, não é necessariamente preocupante, 

sobretudo se estivermos perante objetivos de realização mais complexa e se estiverem 

asseguradas as condições para que as metas venham a concretizar-se até 2015, como 

previsto.   

 

Quadro 2.1.1.1 - Realização física
15

 

Indicadores Comuns Comunitários (core indicators) 
 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 NI OBS. 

Emprego Criado 
 

1. Empregos criados 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 0 3.826 5.372   

O 

 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 61 171    

Metas - - - - - -   n.d.  

2. dos quais: 
homens 

Realização 
Contratada 

          23 61   

O 

 

Realização 
Executada 

          23 61    

Metas               n.d.  

3 dos quais: 
mulheres 

Realização 
Contratada 

          38 110   

O 

 

Realização 
Executada 

          38 110    

Metas               n.d.  

                                                           
14

 “1. Apresentação do Programa ON.2” 
15

 Corresponde à Tabela 2.1. Realização Física, do IFDR, que reproduz o quadro constante do Anexo VI do Regulamento (CE) 
846/2009. Legenda: n.d. – Não disponível; n.a. – Não aplicável. 
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Investigação e Desenvolvimento Tecnológico  

4. N.º de projetos de 
I&DT 

Realização 
Contratada 

0 33 178 293 411 453 505   

2 

A contratação de 
operações registou 
algum atraso 
(suspensão de 
aprovações decorrente 
da “Operação Limpeza”, 
no caso das públicas; 
constrangimentos na 
contratação de 
avaliadores, nos SI). 
Não se prevê a abertura 
de novos Avisos, sendo 
reduzido o nº de 
projetos com aprovação 
pendente (SI). A 
execução dos projetos 
tem decorrido a um 
ritmo adequado, 
registando-se, contudo 
algumas dificuldades 
em sede do 
encerramento no caso 
dos SI (complexidade 
da validação de 
resultados e dificuldade 
de contratação de 
peritos).  

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 32 47   

Metas - - - - - -   520 

5. N.º de projetos de 
cooperação 
empresas-

instituições de 
investigação 

Realização 
Contratada 

0 5 28 54 62 76 81   

2 Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 0 0   

Metas - - - - - -   80 

6. Empregos na 
investigação criados 

Realização 
Contratada 

            508   

O 

Realização 
Executada 

            0   

Metas - - - - - -   n.d. 

Ajudas diretas ao investimento nas PME  

7. N.º de projetos de 
apoio direto ao 

investimento das 
PME 

Realização 
Contratada 

0 245 906 1.432 1.798 2.103 3.129   

4 

A realização contratada 
permite esperar que, 
sem prejuízo de 
eventuais quebras na 
execução, se possa 
atingir e mesmo superar 
as metas definidas. Não 
são de assinalar 
especiais dificuldades 
de execução, sendo que 
o diferencial da 
realização executada 
face à meta se prende 
sobretudo com  o atraso 
ao nível do 
encerramento dos 
projetos. 

Realização 
Executada 

0 0 0 8 49 244 511   

Metas - - - - - -   2.000 

8. N.º de novas 
empresas (start-up) 

apoiadas 

Realização 
Contratada 

0 30 135 216 248 258 383   

4 Realização 
Executada 

0 0 0 0 6 30 65   

Metas - - - - - -   250 

9. Empregos criados 
(em equivalente 
tempo inteiro) 

Realização 
Contratada 

- - - - - 3.765 5.201   

O Realização 
Executada 

- - - - - - 0   

Metas - - - - - -   n.d. 

10. Investimento 
Induzido (milhões de 

Euros) 

Realização 
Contratada 

0 53 141 227 262 263 342   

4 Realização 
Executada 

0 0 0 1 9 25 66   

Metas - - - - - -   260 

Sociedade de Informação  

11. N.º de projetos 

Realização 
Contratada 

0 90 223 345 386 448 466   

3 

 

Realização 
Executada 

0 0 0 1 7 44 70    

Metas - - - - - -   420  

12. Acréscimo de 
população com 
acesso à banda 

larga 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 244.147 244.147 244.147   

3 

 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 0 0    

Metas - - - - - -   230.000  

Transportes  

13. N.º de projetos 

Realização 
Contratada 

0 0 49 139 188 199 199   

5 

A realização contratada 
e executada fazem 
prever a ultrapassagem 
da generalidade das  
metas, em resultado da 
elevada procura e do 
facto de a baixa de 
preços na construção 
ter permitido a 
aprovação de um maior 
número de projetos. 
Embora ainda se 
encontre a ser 
ponderada, não é 
previsível a abertura de 
novos avisos, pelo que 
apenas o indicador 16 
poderá ficar aquém da 
meta definida. 
Os projetos associados 
ao indicador nº 22 foram 
transferidos para o 
POVT. Apesar de a 
elegibilidade continuar 
no ON.2, não houve, até 
ao final de 2013, novas 
aprovações nem é 
previsível que venham a 
ocorrer.  

Realização 
Executada 

      23 84 141 178   

Metas - - - - - -   150 

14. N.º de km de 
novas estradas 

Realização 
Contratada 

0 0 7 77 94 119 110   

5 Realização 
Executada 

        60 102 107   

Metas - - - - - -   70 

16. N.º de km de 
estradas 

reconstruídas 

Realização 
Contratada 

0 0 357 1.055 1.206 1.290 1.305   

1 Realização 
Executada 

      171 1.040 1.235 1.279   

Metas - - - - - -   1.500 

17. N.º de km de 
novas ferrovias 

construídas (Metro 
do Porto) * 

Realização 
Contratada 

0 0 1 8 8 0 0   

O Realização 
Executada 

    1 7 8 0  0   

Metas - - - - - -   n.d. 

22. Acréscimo de 
população servida 

por intervenções de 
expansão de 
sistemas de 

transporte urbano 

Realização 
Contratada 

0  38.940 161.342 161.342  0 - 

O 
Realização 
Executada 

0 0 0 0 161.342 0 0 - 

Metas - - - - - - - - 
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Energias renováveis  

23. N.º de projetos 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 7 12 122   

3 

Em resultado do período 
de suspensão de 
aprovações (“Operação 
Limpeza”), da última 
reprogramação do PO e 
de alguma indefinição 
dos projetos a transferir 
para o POVT, verificou-
se algum atraso na 
aprovação de projetos e 
o seu arranque tardio. 
Nesta data, encontra-se 
ainda pendente a 
contratação de 27 
projetos. Não se 
prevendo a abertura de 
novos Avisos, espera-se 
que a realização seja 
próxima/convergente. 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 0 6   

Metas - - - - - -   150 

24. Capacidade 
suplementar de 

produção de energia 
a partir de fontes 

renováveis 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 4.804 4.804 21.906   

3 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 0 2.780   

Metas - - - - - -   25.000 

Ambiente  

28. N.º de projetos 
visando a melhoria 
da qualidade do ar 

Realização 
Contratada 

0 0 1 1  1 1 1   

3 

 

Realização 
Executada 

     1 1 1 1 1    

Metas - - - - - -   1  

Alterações Climáticas  

30. Redução de 
emissões de gases 
com efeito de estufa 

Realização 
Contratada 

            0   

O 

 

Realização 
Executada 

            0    

Metas - - - - - -   n.d.  

Prevenção de risco  

31. Nº de projetos 

Realização 
Contratada 

0 0 0 32 76 20 20   

3 

No que respeita ao 
indicador nº 32, regista-
se que não foram 
abertos quaisquer 
avisos que previssem 
intervenções específicas 
de proteção contra 
cheias e inundações 
(tipologia não prevista 
no Regulamento 
Específico. Assi, dado o 
seu caráter generalista, 
os projetos aprovados 
foram associados aos 
indicadores nº 31 e 33.  

Realização 
Executada 

        7 8 16   

Metas - - - - - -   20 

32. População que 
beneficia de 
medidas de 

proteção contra 
cheias e inundações 

Realização 
Contratada 

            0   

O Realização 
Executada 

            0   

Metas               n.d. 
33. População que 

beneficia de 
medidas de 

proteção contra 
incêndios e outros 
riscos naturais e 

tecnológicos (exceto 
cheias e 

inundações) 

Realização 
Contratada 

 0  0 0  3.523.914 3.523.914 3.523.914 3.523.914   

3 

Realização 
Executada 

 0  0 0  86.005 779.027 946.053 2.550.906   

Metas       º       3.500.000 

Turismo  

34. N.º de projetos 

Realização 
Contratada 

0 13 61 134 202 278 478   

4 

 

Realização 
Executada 

0 0 1 1 17 36 102    

Metas - - - - - -   370  

35. . Nº de 
empregos criados 
(em equivalente 
tempo inteiro) 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 0 730 923   

O 

 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 0 0    

Metas - - - - - -   n.d.  

Educação  

36. N.º de projetos 
(Educação) 

Realização 
Contratada 

0 241 254 292 331 356 383   

5 

A superação das metas, 
mais significativa no 
indicador nº 37, deve-se 
a opções de política 
pública que atribuiu à 
Educação, e 
particularmente o 
Ensino Básico, uma 
prioridade de 
intervenção estratégica. 

Realização 
Executada 

    17 134 218 278 312   

Metas               337 

37. N.º de alunos 
que beneficiam das 

intervenções 

Realização 
Contratada 

0 52.907 55.933 66.466 88.910 109.346 116.445   

5 Realização 
Executada 

  2.635 3.744 20.484 56.950 78.573 89.636   

Metas - - - - - -   75.000 

Saúde  

38. N.º de projetos 

Realização 
Contratada 

0 18 31 31  29 29 29   

3 

Está a ser ponderada a 
possibilidade abertura 
de novo Aviso/Convite.  Realização 

Executada 
      5 13 18 24   

Metas               30 

Reabilitação Urbana  
39. N.º de projetos 
que asseguram a 
sustentabilidade e 

melhoram a 
atratividade das 

cidades 

Realização 
Contratada 

0 0 14 373 489 427 439   

3 

 

Realização 
Executada 

      13 68 159 278    

Metas - - - - - -   400  
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Competitividade das cidades  
40. N.º de projetos 

que visam estimular 
a atividade 

empresarial, o 
empreendedorismo 
e a utilização das 
novas tecnologias 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 40 38 38   

3 

 

Realização 
Executada 

0 0 0 0  0 1 3    

Metas               35 
 

Inclusão Social  
41. Nº de projetos 

dirigidos aos jovens 
e às minorias, que 
visam promover a 
oferta de serviços 

para a igualdade de 
oportunidades e a 

inclusão social. 

Realização 
Contratada 

0 0 0 39 39 65 65   

3 

 

Realização 
Executada 

0 0 0 0  0 20 34    

Metas - - - - - -   60 

 

 

 

A análise da evolução destes indicadores face ao registado em 2012 permite constatar - como era 

previsível, considerando os níveis de compromisso já assumidos - uma moderação ou mesmo 

suspensão do crescimento líquido da contratação para a maioria das tipologias, excetuando-se um 

claro impulso positivo no que se refere às operações associadas às energias renováveis e, de modo 

mais moderado, embora significativo, ao nº de projetos de turismo e à generalidade dos indicadores 

relativos a ajudas diretas ao investimento nas PME e ao emprego para que contribuem. A 

concretização da transferência, para o POVT, de várias tipologias de operações no domínio do 

ambiente, repercute-se também na redução da realização contratada de vários indicadores. 

 No que se refere à evolução da execução, são de assinalar, em 2013, os acréscimos associados à 

competitividade das cidades, ao turismo, à prevenção de riscos e ao conjunto de indicadores relativos 

ao investimento nas PME e na investigação e desenvolvimento. É ainda notória a desaceleração da 

execução observada nos indicadores dos projetos de educação e de transportes, já em fase 

adiantada do seu ciclo de vida.  

Se atentarmos no desvio face às metas indicativas, é possível identificar os indicadores de 

transportes e de educação como os que registam valores que, de modo efetivo, já ultrapassam ou 

ultrapassarão em breve as metas. Outros indicadores, evidenciando níveis de contratação muito para 

além das metas, apresentam, contudo, níveis de conclusão ainda pouco expressivos, 

correspondendo a tipologias com um elevado número de projetos recentemente aprovados. 

Encontram-se neste grupo vários indicadores para os quais contribuem os projetos de apoio ao 

investimento em PME. 

Para além dos níveis de contratação e execução que se registavam à data do encerramento do ano, 

o juízo expresso sobre o nível de implementação tem em consideração os dados disponíveis sobre as 

decisões de aprovação e contratação já efetivadas no início de 2014, bem como as previsões de 

aprovação em regime de overbooking ainda a concretizar na fase final do Programa. É o caso, por 

exemplo, dos projetos nos domínios da energia, do nº de projetos de I&D e dos sistemas de 

incentivos às empresas, em geral. Já no que respeita ao nº de projetos de cooperação empresas-

instituições de investigação e ao nº de km de estradas reconstruídas, os níveis já atingidos, o 
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histórico de quebras, as disponibilidades orçamentais e a proximidade das metas poderão não 

justificar novas aprovações, decisão ainda a ponderar pela Autoridade de Gestão. 

Como se pode deduzir dos “Níveis de Implementação” que traduzem a apreciação, são positivas as 

perspetivas da Autoridade de Gestão sobre as condições para garantir o cumprimento da 

generalidade das metas associadas aos Indicadores Comuns Comunitários, devendo ser dada 

particular atenção, no contexto de eventuais novos avisos, às tipologias de projetos com níveis de 

contratação ainda não satisfatórios, sobretudo se tivermos em conta possíveis quebras. O 

acompanhamento próximo da execução dos projetos será ainda uma preocupação central, de modo a 

assegurar níveis e ritmos adequados ao cumprimento dos objetivos do Programa. 

 

 

2.1.2. Realização financeira do ON.2 - O Novo Norte 

 

O ano de 2013 registou uma execução financeira de 599.611 mil Euros, ao qual se associa um 

montante FEDER de 457.406 mil Euros.  

Novamente em 2013, a execução anual FEDER ultrapassa a dotação programada para o próprio ano 

(410.766 mil Euros), atingindo a taxa de execução anual o significativo valor de 111,4%. Trata-se, 

assim, de um ano em que fica evidenciado que a programação se mantem adequada para o nível de 

investimento cofinanciável pelo ON.2. 

O Quadro seguinte evidencia o modo como tem evoluído a relação entre o montante FEDER 

programado e o executado. 

 

Quadro 2.1.2.1 – Comparação entre o Fundo Programado e o Fundo Executado no Programa, por anos
16

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

FEDER Programado 364.749 372.044 379.485 387.074 394.816 352.712 410.766 2.661.645 

FEDER Executado 0 5.143 70.473 336.933 488.816 491.759 457.406 1.850.530 

Tx Execução 0,0% 1,4% 18,6% 87,0% 123,8% 139,4% 111,4% 69,5% 

Unidade: Milhares de Euros 

 

A quebra verificada na execução FEDER no ano de 2013 - diminuição de 34 milhões de Euros face a 

2012 – resulta, fundamentalmente, da Reprogramação Estratégica do QREN, decidida pela Comissão 

Europeia em dezembro de 2012, e que se traduziu na transferência, em setembro e outubro de 2013, 

de um conjunto alargado de operações do ON.2 para o POVT. Esta transferência, implicando uma 

diminuição de investimento elegível executado de 37 milhões de Euros (a que corresponde um valor 

FEDER de 30 milhões de Euros), ocorreu tardiamente no ano, pelo que não foi possível a sua 

                                                           
16

 De relembrar que os três primeiros anos de programação do Programa (2007, 2008 e 2009) coincidiram com a realização 
dos programas do anterior Quadro Comunitário, cujo encerramento do período de elegibilidade de despesas só aconteceu em 
30 de junho de 2009. É esta a justificação para as baixas taxas de execução do ON.2 durante este período. 
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compensação com a execução de novas operações aprovadas até 31/12/2013. Também, a 

instalação dos novos órgãos resultantes das eleições autárquicas e, de um modo geral, a 

manutenção da difícil situação económico-financeira, contribuíram para uma desaceleração da 

execução financeira dos projetos. 

Apesar de registar esta quebra, o FEDER executado, potenciou neste ano um investimento elegível 

apoiado pelo Programa de 600 milhões de Euros, ou seja, um acréscimo de 3% relativamente a 2012, 

como se conclui da análise do Quadro seguinte. 

 

Quadro 2.1.2.2 – Investimento Elegível Executado no Programa, por anos 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Investimento Elegível 
Executado 

0 5.820 95.888 473.819 652.381 584.800 599.611 2.412.319 

Unidade: Milhares de Euros 

 

O nível de execução atingido em 2013 aponta para a total absorção, nos anos restantes de execução 

do Programa (2014 e 2015), da dotação aprovada ainda não executada uma vez que o valor FEDER 

por executar a 31/12/2013 (811 milhões de Euros), sendo para tal necessária uma execução média 

anual de 405 milhões de Euros, valor este inferior ao registado em 2013. 

O gráfico abaixo ilustra a evolução da execução ao longo de 2013, verificando-se que a tendência 

normal de recuperação da execução sobre o último semestre do ano, foi marcada por uma quebra 

acentuada em setembro e outubro, meses em que ocorreu o processo de transferência das 

operações para o POVT, com as correspondentes quebras de execução e pagamentos. De referir 

ainda que, como normalmente acontece, o mês de dezembro é um mês de forte execução e de 

quebra de pagamentos FEDER, uma vez que o pagamento desta execução só ocorre a partir do 

início do ano seguinte. 

 

Figura 2.1.2.1 – Evolução da Execução FEDER ao longo de 2013 
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Uma análise à execução por tipologia de operações, permite verificar que a taxa de crescimento da 

execução do Programa é, em 2013, igualmente, justificada pelo crescimento do investimento 

associado a operações públicas (32%) e pelo investimento enquadrado nos Sistemas de Incentivos 

(35%), como demonstrado no Quadro seguinte: 

 

Quadro 2.1.2.3 – Evolução da Execução no ON.2, por anos 

Ano 

Operações Públicas Operações Sistemas de incentivos Execução Total ON.2 

Custo total 
elegível 

FEDER Tx Cresc. 
Custo total 

elegível 
FEDER Tx Cresc. 

Custo total 
elegível 

FEDER Tx Cresc. 

2008 2.872  2.195    2.948  2.948    5.820  5.143    

2009 71.555  51.846  2262% 30.354  23.910  711% 101.909  75.756  1373% 

2010 448.384  324.025  525% 127.143  88.524  270% 575.527  412.549  445% 

2011 997.938  749.805  131% 229.970  151.560  71% 1.227.908  901.365  118% 

2012 1.464.768  1.171.326  56% 347.940  221.798  46% 1.812.708  1.393.124  55% 

2013 1.936.370  1.550.618  32% 475.949  299.912  35% 2.412.319  1.850.530  33% 

Unidade: Milhares de Euros 

 

Ao nível dos Eixos, e considerando a programação prevista para 2007-2013, o comportamento da 

execução é diverso, oscilando entre uma taxa de execução acumulada de 50,6% no Eixo 1 

(investimentos públicos), e 81,7% no Eixo 4.  

 

Figura 2.1.2.2 – Evolução da Execução por Eixo Prioritário de 2007 a 2013 

 

 

Assim, e tendo como referência a taxa de execução do Programa atingida em 2013 (69,5%), é de 

realçar o desempenho dos Eixos 3 e 4 que apresentam uma taxa de execução acima desta média. 

Os desempenhos do Eixo 1, na parte respeitante aos investimentos públicos, e do Eixo 2, apesar de 

registarem taxas de execução abaixo da média, demonstraram em 2013 uma forte recuperação dos 

atrasos verificados nos primeiros anos de execução do PO.  
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Uma análise mais detalhada permite-nos perceber a tendência de recuperação que cada Eixo 

apresenta e concluir que, também para aqueles que apresentam uma taxa de execução mais baixa, 

se verifica, novamente em 2013, que a sua execução anual ultrapassa a dotação programada. Este 

comportamento encontra-se evidenciado nos gráficos a seguir ilustrados, 

 

Figura 2.1.2.3 – Evolução da Execução do EP1, Sistemas de Incentivos, por anos 

 

Figura 2.1.2.4 – Evolução da Execução do EP1, outros Regulamentos, por anos 

 

 
Figura 2.1.2.5 - Evolução da Execução do EP2, por anos 

 
Figura 2.1.2.6 - Evolução da Execução do EP3, por anos 

 

 

Figura 2.1.2.7 - Evolução da Execução do EP4, por anos 

 

Figura 2.1.2.8 - Evolução da Execução do EP5, por anos 
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O Eixo 1, na parte respeitante aos investimentos enquadrados nos Sistemas de Incentivos, tem, 

desde 2010, registado uma execução muito próxima da dotação programada. No entanto, também 

este Eixo necessita ainda de recuperar a não execução de 2007 a 2009, pelo que terá nos anos de 

2014 e 2015 de acentuar o respetivo ritmo de execução.  

No que respeita aos investimentos públicos do Eixo 1 e também ao Eixo 2, tal como já ocorrido em 

2012, acentuou-se a recuperação da não execução dos primeiros anos de programação. As metas 

definidas para estes Eixos exigem a manutenção desta tendência. De referir que o comportamento 

registado nestes Eixos é, em grande medida, justificado pela complexidade dos investimentos neles 

enquadrados, com processos de seleção e decisão mais demorados, pelo que só a partir de 2010, foi 

possível dar início à sua execução. 

Os Eixos 3 e 4, com as taxas de execução mais elevadas, foram os que, de 2010 a 2012 mais 

contribuíram para o bom desempenho do Programa. Contudo, tal como previsto, em 2013 regista-se 

um abrandamento no crescimento da sua execução. No caso do Eixo 4, o nível de execução atingido 

ficou, mesmo, abaixo da programação do ano. Estes dois Eixos abarcam predominantemente 

investimentos infraestruturais, cujo calendário de decisão coincidiu com os primeiros anos de 

programação, o que justifica o elevado registo de execução. Considerando a fase atual do Programa, 

está em curso o processo de encerramento de um número significativo de operações, o que justifica o 

comportamento apresentado. 

No Eixo 5, constata-se uma quebra de execução, justificada, essencialmente, pelo facto do Programa 

estar a aproximar-se do seu encerramento, necessitando, por esse motivo, de menos serviços e 

investimentos no âmbito da assistência técnica. Face a esta tendência, perspetiva-se a libertação de 

dotação aprovada neste Eixo para outros Eixos, a assegurar por via de uma nova reprogramação do 

PO que deverá ocorrer até ao seu encerramento. 

 

Quadro 2.1.2.4 – Evolução da Execução no Programa, por Eixos Prioritários 

Eixo Prioritário 

Execução em 31/12/2012 Execução em 31/12/2013 Taxa de Crescimento 2012/2013 

Custo total elegível FEDER Custo total elegível FEDER Custo total elegível FEDER 

PO 1.812.708 1.393.124 2.412.319 1.850.530 33,1% 32,8% 

EP1 511.811 353.880 784.257 542.703 53,2% 53,4% 

EP2 115.822 84.919 189.220 143.143 63,4% 68,6% 

EP3 216.359 158.496 266.982 198.617 23,4% 25,3% 

EP4 929.589 762.572 1.125.480 926.635 21,1% 21,5% 

EP5 39.126 33.257 46.379 39.433 18,5% 18,6% 

Unidade: Milhares de Euros 

 

O Quadro acima evidencia o já referido nos parágrafos anteriores: os Eixos 1 e 2 com forte 

recuperação dos atrasos registados nos primeiros anos de programação do ON.2; os Eixos 3 e 4, 
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dada a aceleração apresentada até 2012, abrandam a sua execução; e o Eixo 5, a registar o menor 

crescimento relativamente ao ano anterior. 

Para os resultados atrás apresentados contribui o nível das aprovações realizadas nos últimos anos, 

evidenciado no quadro seguinte, onde se regista igualmente o nível de execução atingido.  

 

Quadro 2.1.2.5 – Monitorização operacional e financeira do Programa a 31/12/2013, por Eixos Prioritários 

Eixo 
Prioritário 

Programação Financeira 
2007-2013 (PR) 

Aprovações (AP) Execução (EX) Indicadores financeiros (Fundo) % 

Custo total 
elegível 

FEDER 
Custo total 

elegível 
FEDER 

Custo total 
elegível 

FEDER 

Taxa de 
compromisso 

Taxa de 
execução 

Taxa de 
realização 

(AP/PR) (EX/PR) (EX/AP) 

PO 3.215.062 2.661.645 3.580.324 2.695.723 2.412.319 1.850.530 101,3% 69,5% 68,6% 

EP1 1.207.265 962.002 1.495.346 1.016.599 784.257 542.703 105,7% 56,4% 53,4% 

EP2 271.067 230.407 300.807 231.026 189.220 143.143 100,3% 62,1% 62,0% 

EP3 306.841 260.814 333.023 248.616 266.982 198.617 95,3% 76,2% 79,9% 

EP4 1.341.761 1.133.513 1.383.402 1.141.749 1.125.480 926.635 100,7% 81,7% 81,2% 

EP5 88.128 74.909 67.744 57.733 46.379 39.433 77,1% 52,6% 68,3% 

Unidade: Milhares de Euros 

 

A taxa de compromisso do ON.2 em 31 de dezembro de 2013 (101,3%) é, essencialmente, resultante 

do volume de aprovações registadas nos anos anteriores, já que neste ano, em termos absolutos, o 

acréscimo de FEDER comprometido foi apenas de 150 milhões de Euros. Este montante resulta 

fundamentalmente do facto de em anos anteriores já se encontrar praticamente comprometida toda a 

dotação do Programa. Note-se que em 2012 o Programa já apresentava uma taxa de compromisso 

de 95,7%. Atualmente verifica-se que três Eixos registam uma taxa de aprovação superior a 100% 

(recurso a overbooking), resultado de estratégias definidas de modo a possibilitar a absorção total 

das dotações programadas. A metodologia de overbooking no ON.2 é tratada no presente ponto 

deste Capítulo. 

Em 2013, a taxa de execução do Programa face à sua dotação (69,5%) ficou aquém da meta de 

execução definida pela Comissão Diretiva do ON.2 para 31/12/2013 (75%). Correspondendo esta 

meta a uma execução FEDER de 1.996 milhões de Euros, ficaram, assim, por executar 146 milhões 

de Euros.  

Apesar do ambicioso objetivo traçado não ter sido atingido, é de salientar que o bom nível de 

execução do Programa, referido no início deste capítulo, está traduzido no cumprimento das Regras 

n+3 e n+2 de 2013, cujos valores de 1.118 mil Euros e 1.573 mil Euros foram atingidos em agosto de 

2012 e junho de 2013, respetivamente, 

No Quadro abaixo encontram-se evidenciadas, por ano, as dotações regulamentarmente 

estabelecidas para o ON.2, no que se refere a ambas as Regras. Assim, face à evolução registada na 

execução do Programa, será expectável que no final do 1.º semestre de 2014 fique cumprida a Regra 

n+2 de 2014. 
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Quadro 2.1.2.6 – Metas definidas para o Programa – Cumprimento da Regra N+3 e da Regra N+2 

Dotações Ano de Aplicação da Regra Meta Regra n+3 Meta Regra n+2 

2008 2011 229.461.729 - 

2009 2012 669.737.715 - 

2010 2013 1.117.603.393 - 

2011 2013 - 1.573.210.555 

2012 2014 - 1.986.714.032 

2013 2015 - 2.661.645.133 

Unidade: Euros 

 

O gráfico seguinte permite, não só, visualizar o cumprimento das metas de 2013, como das metas 

estabelecidas para os anos de 2011 e 2012. 

 

Figura 2.1.2.9 – Evolução do FEDER Executado e Certificado – Cumprimento das Metas 

 

 

Os dados de base para construção do gráfico apresentado constam, ao nível do semestre, do quadro 

seguinte e respeitam aos apuramentos dos valores de execução e de certificação do Programa, 

verificados entre 2008 (início da execução do PO) e 2013. 

 

Quadro 2.1.2.7 - Execução FEDER Semestral do Programa até 2013 

FEDER / Semestre Dez-08 Jun-09 Dez-09 Jun-10 Dez-10 Jun-11 Dez-11 Jun-12 Dez-12 Jun-13 Dez-13 

FEDER Executado 5.143   22.815   75.756   160.674   412.549   641.401   901.365   1.055.418   1.393.124   1.603.485   1.850.530   

FEDER Certificado 0   0   4.024   30.979   148.697   296.055   510.943   925.301   1.144.268   1.558.896   1.843.264   

Unidade: Milhares de Euros 
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Para 2014, a meta de execução apontada pela Comissão Diretiva do ON.2 é de 87%, o que significa 

que terão que ser executados cerca de 465 milhões de Euros FEDER, equivalendo a um montante 

médio mensal de 39 milhões de Euros. 

A execução registada em 2013, ilustrada no quadro seguinte, apresenta um valor médio mensal de 

38 milhões de Euros. Conclui-se, assim, que com um aumento de pouco mais de 2,5% nesse valor 

médio será alcançado o objetivo de 2014. 

 

Quadro 2.1.2.8 – Crescimento da Execução no ON.2 – 2013 

Ano / Mês 

Operações Públicas Operações Sistemas de incentivos Execução Total 

Custo Total 
Elegível 

FEDER 
Custo Total 

Elegível 
FEDER 

Custo Total 
Elegível 

FEDER 

PO 1.936.370 1.550.618 475.949 299.912 2.412.319 1.850.530 

Ano 2008 2.872 2.195 2.948 2.948 5.820 5.143 

Ano 2009 68.482 49.511 27.406 20.962 95.888 70.473 

Ano 2010 377.028 272.319 96.788 64.613 473.819 336.933 

Ano 2011 549.554 425.781 102.827 63.035 652.381 488.816 

Ano 2012 466.829 421.521 117.969 70.237 584.800 491.759 

Ano 2013 471.602 379.292 128.009 78.114 599.611 457.406 

Janeiro 36.830 30.768 -2.162 -3.169 24.512 17.278 

Fevereiro 24.926 20.110 7.689 4.795 85.835 63.159 

Março 40.834 33.087 6.649 4.140 54.785 38.611 

Abril 31.163 24.963 16.193 9.403 -56.481 -37.688 

Maio 46.785 35.594 9.319 6.027 55.284 40.940 

Junho 51.514 40.902 6.081 3.742 41.814 31.753 

Julho 32.945 27.045 10.139 6.532 29.635 20.524 

Agosto 32.434 26.050 16.800 11.261 34.387 67.071 

Setembro -6.704 -6.084 9.514 6.092 54.788 47.204 

Outubro 50.355 40.474 12.082 6.624 45.068 36.900 

Novembro 38.136 31.290 16.133 9.713 68.469 53.905 

Dezembro 92.383 75.092 19.571 12.955 146.704 112.102 

Unidade: Milhares de Euros 

 

Overbooking 

Sobre esta temática, em agosto de 2012 a CMC do QREN reconheceu que a aprovação de 

operações acima dos limites de programação de cada eixo prioritário constitui uma prática de gestão 

normal que é suscetível de favorecer a plena utilização dos recursos financeiros programados. 

Considerou, no entanto, ser necessário assegurar que as entidades coordenadoras de fundo (IFDR e 

IGFSE), em articulação com as Autoridades de Gestão, preparassem orientações técnicas para a 

aprovação em overbooking, que atendam à especificidade de cada fundo.  

Dos trabalhos desenvolvidos resultou:  

(i) a aprovação do Despacho do Secretário de Estado Adjunto da Economia e do Desenvolvimento 

Regional, datado de 22 de outubro de 2012 e o Despacho dos Secretários de Estado Adjunto da 
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Economia e do Desenvolvimento Regional e do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação, 

datado de 8 de março de 2013, que estabeleceram os níveis máximos de overbooking para os 

Sistemas de Incentivos;  

(ii) a Deliberação da CMC do QREN, em 28 junho de 2013, sobre os limites máximos a observar 

pelas Autoridades de Gestão na aprovação de operações acima dos limites de programação de cada 

eixo prioritário, e do conjunto de orientações técnicas a observar na aprovação das operações que 

visam promover um overbooking prudente e proporcional. 

No caso do ON.2, os limites máximos de overbooking definidos nos despachos/deliberações acima 

citados são os seguintes: 

 

Quadro 2.1.2.9 – Limites máximos de overbooking no ON.2, por Eixo Prioritário 

Eixo Prioritário 
Overbooking  

% Montante € 

EP 1 (Sistemas de Incentivos)
17

 41,00% 181.015.000 € 

EP 2 4,75% 11.036.487 € 

EP 3 4,79% 11.527.998 € 

EP4 4,42% 52.708.332 € 

 

Em 2013, iniciaram-se as primeiras aprovações em overbooking no ON.2, no Eixo 1, nas tipologias 

respeitantes aos Sistemas de Incentivos, cumprindo-se, assim, as orientações da tutela de outubro de 

2012 que, face à estimativa do valor histórico das quebras ocorridas nesta tipologia de operações, 

definiram as disponibilidades para novos compromissos. 

 

Fluxos Financeiros 

Dando cumprimento ao estabelecido no Regulamento CE 832/2010 de 17 de setembro, apresenta-se 

de seguida o Tabela de Realização Financeira, cujo conteúdo está definido no Anexo I desse 

Regulamento:  

 

Quadro 2.1.2.10 - Realização Financeira 

Eixo Prioritário 
Financiamento total do 
Programa Operacional 

(União e nacional) 
Custo Total 

Total da despesa 
elegível certificada 

paga pelos 
beneficiários  

Contribuição 
pública 

correspondente 

Taxa de execução 
(%) 

  1 2 3 4 5=3/1 

EP 1  1.207.265.306 1.207.265.306 701.040.715 539.862.760 58,1% 

FEDER 1.207.265.306 1.207.265.306 701.040.715 539.862.760 58,1% 

EP 2 271.066.852 271.066.852 169.533.643 169.533.643 62,5% 

FEDER 271.066.852 271.066.852 169.533.643 169.533.643 62,5% 

                                                           
17

 Em janeiro de 2014 o montante programado para os Sistemas de Incentivos foi reforçado em 22,5 M€, o que implicou um 
aumento do montante de overbooking autorizado. 
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EP 3 306.840.500 306.840.500 251.881.343 251.881.343 82,1% 

FEDER 306.840.500 306.840.500 251.881.343 251.881.343 82,1% 

EP 4 1.341.760.876 1.341.760.876 1.074.210.774 1.074.210.774 80,1% 

FEDER 1.341.760.876 1.341.760.876 1.074.210.774 1.074.210.774 80,1% 

EP 5 88.128.467 88.128.467 44.365.338 44.365.338 50,3% 

FEDER 88.128.467 88.128.467 44.365.338 44.365.338 50,3% 

Total PO 3.215.062.001 3.215.062.001 2.241.031.813 2.079.853.858 69,7% 

Unidade: Euros 

 

Neste Quadro é apresentado o montante da despesa elegível total certificada no âmbito do Programa 

à Comissão Europeia até 31/12/2013. O valor total da despesa certificada totaliza, assim, 2.241.032 

mil Euros e representa 69,7% do custo total elegível programado, um valor que traduz um 

crescimento relativamente a 31/12/2012 de 59% (833.829 mil Euros). As taxas de execução da 

despesa certificada mantêm-se mais elevadas nos Eixos Prioritários 3 e 4. Na Figura seguinte 

encontra-se evidenciado a aceleração registada nos montantes certificados junto da Comissão 

Europeia. 

 

Figura 2.1.2.10 – Evolução dos montantes elegíveis certificados pagos pelos beneficiários 

 

 

No final de 2013 o montante de despesa apresentado pela Autoridade de Gestão junto da Autoridade 

de Certificação e aquele que foi apresentado pela Autoridade de Certificação à Comissão Europeia 

são os registados no Quadro seguinte: 

 

Quadro 2.1.2.11 - Pedidos de Certificação de Despesa (PCD) apresentados até 31/12/2013 (Valores acumulados) 

N.º  
 Data do 

Pedido da AG 
à AC  

 Data de 
corte da 
despesa  

 Total das 
despesas 
elegíveis 

apresentadas 
pela AG  

Pedidos apresentados à CE Montante do PP à CE 

Data do 
Pagamento 

pela CE 

 Total das 
despesas 
elegíveis 

pagas pelos 
beneficiários  

 Contribuição 
pública 

correspondente  
Reembolso Top-Up Total 

 

1.º PCD 07-09-2009 31-03-2009 5.487  5.487  5.487  4.024  0  4.024  10-11-2009 

2.º PCD 22-01-2010 10-12-2009 48.189  47.893  46.461  26.955  0  26.955  08-03-2010 

3.º PCD 21-05-2010 30-04-2010 111.229  110.229  106.980  40.196  0  40.196  22-07-2010 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Despesa certificada 0 0 5.487.073 232.160.099 406.067.775 763.487.532 833.829.333
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N.º  
 Data do 

Pedido da AG 
à AC  

 Data de 
corte da 
despesa  

 Total das 
despesas 
elegíveis 

apresentadas 
pela AG  

Pedidos apresentados à CE Montante do PP à CE 

Data do 
Pagamento 

pela CE 

 Total das 
despesas 
elegíveis 

pagas pelos 
beneficiários  

 Contribuição 
pública 

correspondente  
Reembolso Top-Up Total 

 

4.º PCD 06-08-2010 30-06-2010 165.909  164.908  143.649  31.368  0  31.368  28-10-2010 

5.º PCD 03-11-2010 30-09-2010 245.034  237.647  209.230  46.155  0  46.155  15-12-2010 

6.º PCD 23-12-2010 30-11-2010 359.191  350.011  321.594  76.857  0  76.857  16-03-2011 

7.º PCD 07-03-2011 31-01-2011 548.287  408.361  369.439  35.377  0  35.377  08-06-2011 

8.º PCD 26-05-2011 30-04-2011 748.363  458.642  419.720  35.124  0  35.124  27-07-2011 

9.º PCD 22-08-2011 31-07-2011 924.500  568.006  508.904  66.979  0  66.979  17-10-2011 

10.º PCD 19-12-2011 31-10-2011 
1.062.371  

643.715  574.951  147.910  0  147.910  19-01-2012 

10.º PCD 19-12-2011 31-10-2011 895.776  827.012  212.136  39.450  251.587  14-05-2012 

11.º PCD 24-04-2012 29-02-2012 
1.290.614  

1.091.261  1.007.878  160.213  12.919  173.133  31-05-2012 

11.º PCD 08-06-2012 29-02-2012 1.141.462  1.058.079  42.008  4.987  46.994  06-07-2012 

12.º PCD 12-06-2012 31-05-2012 1.342.524  1.290.777  1.192.875  120.644  8.859  129.503  04-09-2012 

13.º PCD 10-08-2012 31-07-2012 1.398.210  1.346.738  1.248.837  48.446  4.747  53.193  03-10-2012 

14.º PCD 18-09-2012 31-08-2012 
1.448.616  

1.406.005  1.301.168  48.858  2.215  51.073  17-10-2012 

14.º PCD 18-09-2012 31-08-2012 1.407.202  1.302.286  1.018  63  1.081  28-12-2012 

15.º PCD 26-11-2012 15-11-2012 1.557.568  1.512.598  1.394.942  94.589  8.590  103.179  12-03-2013 

16.º PCD 25-02-2013 31-01-2013 1.846.109  1.799.871  1.674.189  236.788  21.984  258.772  07-05-2013 

17.º PCD 15-05-2013 30-04-2013 1.943.194  1.894.268  1.768.406  83.251  7.159  90.411  14-06-2013 

18.º PCD 11-07-2013 30-06-2013 2.085.845  2.033.642  1.891.003  112.974  6.274  119.249  07-08-2013 

19.º PCD 04-09-2013 31-08-2013 2.151.420  2.104.158  1.961.437  62.557  5.046  67.603  24-09-2013 

20.º PCD 08-10-2013 30-09-2013 2.176.436  2.160.598  2.007.076  42.893  1.798  44.691  22-10-2013 

21.º PCD 01-11-2013 31-10-2013 2.226.791  2.209.882  2.056.360  43.678  3.674  47.353  15-11-2013 

22.º PCD 13-11-2013 10-11-2013 2.257.019  2.241.032  2.079.854  22.265  802  23.067  20-02-2014 

 Total 1.843.264  128.567  1.971.831  
 

Unidade: Milhares de Euros 

 

Do montante total certificado perante a CE até 31/12/2013, 2.241.032 mil Euros, o Programa recebeu 

sob a forma de reembolso 1.820.999 mil Euros e sob a forma de top-up 127.765 mil Euros. O 

pagamento do 22.º PCD só ocorreu em fevereiro de 2014, não estando assim incluído nestes 

montantes. 

De referir ainda que, as previsões de despesa a apresentar ao IFDR para efeitos de certificação à CE 

e da correspondente contrapartida fundo, para o ano de 2013 (710.544 mil Euros), foram superadas 

(833.829 mil Euros) no montante de 123.285 mil Euros.  

 

Quadro 2.1.2.12 - Certificados de Despesa e Pedidos de Pagamento (CDPP) enviados à CE em 2013 e acumulados 

Eixo 
Prioritário 

2013 Total Acumulado 

Total das 
despesas 

elegíveis pagas 
pelos 

beneficiários 

Contribuição Pública 
Correspondente 

Montante PP à CE 
Total das despesas 

elegíveis pagas pelos 
beneficiários 

Total Contribuição 
Pública 

Correspondente 
Montante PP à CE 

PO 833.829 777.568 754.324 2.241.032 2.079.854 1.971.831 

EP 1 280.552 224.291 224.291 701.041 539.863 539.863 

EP 2 90.777 90.777 86.238 169.534 169.534 158.789 

EP 3 72.671 72.671 69.037 251.881 251.881 232.694 

EP 4 380.188 380.188 365.598 1.074.211 1.074.211 999.932 

EP 5 9.642 9.642 9.160 44.365 44.365 40.553 

Unidade: Milhares de Euros 
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As verbas à disposição do Programa, cujo detalhe se encontra evidenciado no quadro que se segue, 

registam os montantes recebidos da Comissão Europeia a título de pré-adiantamento de 7,5%, de 

montantes reembolsados (PCD 1 a 21) e de montantes Top-Up. Para além destas receitas, o 

Programa beneficiou ainda dos juros obtidos pelo pré-financiamento.  

De referir que relativamente aos pagamentos de Top-Up, em 2013 foi aprovado o Regulamento (UE) 

1297/2013, de 11 de dezembro, que prolongou a aplicação das medidas adotadas pelo Regulamento 

(UE) 1311/2011, que permitiram um aumento dos pagamentos intermédios feitos ao abrigo dos 

Fundos correspondente a 10 pontos percentuais acima da taxa de cofinanciamento aplicável a cada 

eixo prioritário, no caso dos Estados-Membros que enfrentam graves dificuldades de estabilidade 

financeira e que tenham pedido, como é o caso de Portugal, para beneficiar desta medida. Até 

31/12/2013, esta medida originou para o ON.2 um montante pago pela CE de 127.765 mil Euros.  

A este título, no ano de 2012 e de 2013, para as despesas realizadas por beneficiários de operações 

aprovadas18  incluídas em pedidos de pagamento apresentados a título de adiantamento ou de 

reembolso, o ON.2 pôde processar pagamentos Top-Up no montante de 101.744 mil Euros (45.203 

mil Euros em 2012 e 56.541 mil Euros em 2013). 

Em termos de tesouraria, em 2013, o Programa recuperou o FEDER associado às operações 

transitadas no âmbito da Reprogramação Técnica 2011 e, ainda, um valor correspondente a 

montantes recuperados e/ou devolvidos. 

 

Quadro 2.1.2.13 - Fluxos Financeiros do Programa  

Fluxos financeiros 

2013 Total Acumulado 

Fundo € Fundo € 

Entradas 763.429.070,85 2.249.879.591,47 

Transferências da CE 731.256.907,53 2.152.137.288,69 

Pré-financiamento 
 

203.373.384,98 

Reembolsos da CE 676.731.230,47 1.820.998.829,15 

Top-Up 54.525.677,06 127.765.074,56 

Juros obtidos pelo pré-financiamento 
 

3.768.018,40 

Transição de operações 29.820.641,18 75.690.747,70 

Recuperações e Devoluções no final do ano 2.351.522,14 18.283.536,68 

Saídas 501.392.434,51 2.002.759.472,96 

Pagamentos aos Beneficiários 417.909.626,71 1.655.975.593,96 

Transferências para os OI 83.482.807,80 346.722.935,00 

Devoluções a outros PO / QCA 278.088,49 60.944,00 

Saldo da conta do PO 262.036.636,34 247.120.118,51 

 

                                                           
18

 Não beneficiam deste mecanismo os promotores de investimentos no âmbito dos sistemas de incentivo e dos instrumentos 
de engenharia financeira. 
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Como balanço, e de acordo com a informação disponibilizada neste Quadro, as contas do Programa 

encontram-se equilibradas, tendo-se encerrado 2013 com um saldo positivo de 247,12 milhões de 

Euros.  

 

 

2.1.3. Informação sobre a repartição da utilização dos fundos 

 

Em 2013, a informação relativa à repartição da contribuição comunitária aprovada e executada para 

as dimensões de categorização previstas no Regulamento (CE) 1828/2006, apresenta os resultados 

registados nos Quadros que se seguem: 

 

Quadro 2.1.3.1 - Repartição da contribuição da União por Forma de Financiamento 

Código Designação 

Fundo 

Aprovação Execução 

Nº Proj. Montante € Montante € Tx EX/AP 

  TOTAL PO 6.203 2.695.722.700 1.850.530.245 68,6% 

1 Ajuda não reembolsável 5.713 2.308.785.653 1.594.186.808 69,0% 

2 Ajuda (empréstimo, bonificação de juros, garantias) 489 341.937.046 211.343.437 61,8% 

4 Outras formas de financiamento 1 45.000.000 45.000.000 100,0% 

 

Em termos de Formas de Financiamento, e estando aprovada, a 31 de dezembro de 2013, 101,3% 

da dotação FEDER do Programa é possível verificar que a forma privilegiada (86%) respeita a ajudas 

não reembolsáveis, a qual abrange 5.713 operações aprovadas com um valor FEDER aprovado de 

2.309 milhões de Euros. Este tipo de financiamento é atribuído a operações aprovadas em todos os 

Eixos Prioritários do Programa.  

As ajudas reembolsáveis estão associadas exclusivamente a operações do Eixo I – Sistemas de 

Incentivos, cujo valor FEDER corresponde a 13% do total aprovado. 

Por último, com um caráter residual, regista-se uma outra forma de financiamento (instrumento de 

engenharia financeira) que respeita à iniciativa JESSICA, criada de acordo com o estabelecido no 

Artigo 44º do Regulamento (CE) 1083/2006. 

 

Quadro 2.1.3.2 - Repartição da contribuição da União por Tipo de Território 

Código Designação 

Fundo 

Aprovação Execução 

Nº Proj. Montante € Montante € Tx EX/AP 

  TOTAL PO 6.203 2.695.722.700 1.850.530.245 68,6% 

1 Aglomeração urbana 4.463 1.736.058.441 1.140.929.908 65,7% 

4 Zonas de fraca e muito fraca densidade populacional 476 205.439.569 158.705.229 77,3% 
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Código Designação 

Fundo 

Aprovação Execução 

Nº Proj. Montante € Montante € Tx EX/AP 

5 
Zonas rurais (que não montanhas, ilhas, ou zonas de fraca e muito 
fraca densidade populacional) 

1.119 564.421.807 403.571.929 71,5% 

0 Não aplicável 145 189.802.883 147.323.180 77,6% 

 

No que respeita à dimensão Tipo de Território, são de destacar as operações localizadas em 

aglomerações urbanas, cujo valor justifica 64% do montante total aprovado e 62% do executado até 

31/12/2013. Seguem-se as operações localizadas em zonas rurais e em zonas de fraca e muito fraca 

densidade populacional, com 564 e 205 milhões de Euros, respetivamente, representando, em 

conjunto, 29% do total FEDER aprovado. Não obstante representarem apenas 30% do valor total 

executado no Programa, apresentam uma taxa média de realização acima de 73%, ou seja, um 

melhor desempenho face à tipologia anterior. 

Estas três tipologias de caracterização do território justificam, em conjunto, 93% do FEDER aprovado 

e 92% do FEDER executado. 

 

Quadro 2.1.3.3 - Repartição da contribuição da União por Atividade Económica 

Código Designação 

Fundo 

Aprovação Execução 

Nº Proj. Montante € Montante € Tx EX/AP 

 
TOTAL PO 6.203 2.695.722.700 1.850.530.245 68,6% 

1 Agricultura, caça e silvicultura 5 84.933 16.180 19,1% 

3 Indústrias alimentares e das bebidas 146 20.820.637 9.943.940 47,8% 

4 Fabrico de têxteis e produtos têxteis 187 34.779.565 16.832.450 48,4% 

5 Construção de material de transporte 26 9.088.884 5.928.733 65,2% 

6 Indústrias transformadoras diversas 910 208.057.693 105.560.117 50,7% 

8 Produção e distribuição de eletricidade, gás, vapor e água quente 193 33.504.796 9.131.254 27,3% 

10 Correios e telecomunicações 1 34.895.600 33.001.184 94,6% 

11 Transportes 269 160.079.970 140.615.815 87,8% 

12 Construção 590 318.059.468 227.495.728 71,5% 

13 Comércio por grosso e a retalho 860 52.834.022 22.250.116 42,1% 

14 Hotéis e restaurantes 188 98.682.813 61.969.216 62,8% 

15 Atividades financeiras 1 45.000.000 45.000.000 100,0% 

16 Atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 1.239 325.406.586 163.975.213 50,4% 

17 Administração pública 267 115.824.320 78.911.093 68,1% 

18 Educação 430 632.178.882 522.204.295 82,6% 

19 Atividades de saúde humana 32 144.653.097 123.507.498 85,4% 

20 Acão social e serviços coletivos, sociais e pessoais 622 317.457.352 206.467.575 65,0% 

21 Atividades associadas ao ambiente 129 88.478.050 63.266.078 71,5% 

22 Outros serviços não especificados 85 46.689.514 6.209.975 13,3% 

0 Não se aplica 23 9.146.517 8.243.786 90,1% 
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No que se refere à repartição da contribuição da União por atividade económica, o Quadro supra 

permite constatar que, a 31/12/2013, o montante FEDER aprovado se distribuía, essencialmente, 

pelos seguintes sectores: educação (24%), investimento ligado a serviços prestados a empresas, 

reabilitação urbana (construção) e ação social e serviços coletivos, sociais e pessoais (12%) e, ainda 

com alguma relevância, as indústrias transformadoras, a saúde e os transportes, entre os 6 e os 8%. 

Em conjunto, estes setores envolvem 2.106 M€, i.e., 78% do FEDER aprovado. 

No final do ano em apreço, os setores de atividade que apresentam melhores taxas de execução 

FEDER, acima da taxa média do Programa (68,6%) são: a educação, a reabilitação urbana, os 

transportes, a saúde, as comunicações e o ambiente. 

 

Quadro 2.1.3.4 - Repartição da contribuição da União por Regulamento Específico 

Eixo Prioritário / Regulamento Específico 

Fundo 

Aprovação Execução   

Tx EX/AP  Nº 
Proj. 

Montante € %  Montante € %  

EP 1 4 357 1 016 599 266 37,7% 542 702 617 29,3% 53,4% 

Apoio a Ações Coletivas 10 8 881 085 0,3% 2 281 791 0,1% 25,7% 

Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e Logística 16 45 048 535 1,7% 17 524 456 0,9% 38,9% 

Apoio a Entidades do Sistema Científico e Tecnológico 69 34 578 413 1,3% 1 770 481 0,1% 5,1% 

Apoio a Infraestruturas Científicas e Tecnológicas 38 125 851 219 4,7% 75 886 875 4,1% 60,3% 

Apoio à Modernização Administrativa 61 27 941 656 1,0% 24 587 820 1,3% 88,0% 

Apoio a Parques de Ciência e Tecnologia e Incubadoras de Empresas de 
Base Tecnológica 

15 49 211 782 1,8% 30 876 777 1,7% 62,7% 

Economia Digital e Sociedade do Conhecimento 30 67 384 253 2,5% 64 146 770 3,5% 95,2% 

Energia 188 33 428 296 1,2% 9 123 154 0,5% 27,3% 

Incentivos à Inovação (SI Inovação)  489 341 937 046 12,7% 211 343 437 11,4% 61,8% 

Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT)  429 76 621 731 2,8% 33 042 830 1,8% 43,1% 

Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME (SI Qualificação de 
PME) 

2 551 162 563 185 6,0% 55 490 882 3,0% 34,1% 

Promoção da Cultura Científica e Tecnológica e Difusão do Conhecimento 15 6 663 397 0,2% 1 702 101 0,1% 25,5% 

Promoção e Capacitação Institucional  143 30 149 996 1,1% 14 890 409 0,8% 49,4% 

Sistema de Incentivos de Apoio Local a Micro empresas. 303 6 338 672 0,2% 34 834 0,0% 0,5% 

EP 2 320 231 026 137 8,6% 143 142 769 7,7% 62,0% 

Valorização Económica de Recursos Específicos 320 231 026 137 8,6% 143 142 769 7,7% 62,0% 

EP 3 232 248 616 115 9,2% 198 617 287 10,7% 79,9% 

Ações de Valorização do Litoral 24 35 236 533 1,3% 27 333 001 1,5% 77,6% 

Ações de Valorização e Qualificação Ambiental 12 5 784 199 0,2% 5 624 086 0,3% 97,2% 

Gestão Ativa de Espaços Protegidos e Classificados 34 32 106 660 1,2% 22 059 260 1,2% 68,7% 

Infraestruturas e Equipamentos de Saúde 29 124 379 340 4,6% 103 288 350 5,6% 83,0% 

Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos - Ações Imateriais 20 4 912 152 0,2% 3 209 061 0,2% 65,3% 

Rede de Equipamentos Culturais 52 21 085 869 0,8% 17 064 661 0,9% 80,9% 

Valorização e Animação do Património Cultural 61 25 111 362 0,9% 20 038 868 1,1% 79,8% 

EP 4 1 231 1 141 748 514 42,4% 926 634 708 50,1% 81,2% 
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Eixo Prioritário / Regulamento Específico 

Fundo 

Aprovação Execução   
Tx EX/AP  Nº 

Proj. 
Montante € %  Montante € %  

Equipamentos e serviços coletivos de proximidade (coesão local) 181 93 576 746 3,5% 70 162 942 3,8% 75,0% 

Iniciativa Comunitária Jessica 1 45 000 000 1,7% 45 000 000 2,4% 100,0% 

Mobilidade Territorial 199 118 180 405 4,4% 109 038 022 5,9% 92,3% 

Política de Cidades - Parcerias para a Regeneração Urbana 425 278 920 505 10,3% 212 366 793 11,5% 76,1% 

Política de Cidades - Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação 38 29 717 210 1,1% 12 152 620 0,7% 40,9% 

Requalificação da Rede de Escolas do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico 16 53 613 371 2,0% 48 341 556 2,6% 90,2% 

Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e da 
Educação Pré-Escolar. 

371 522 740 277 19,4% 429 572 774 23,2% 82,2% 

EP 5 63 57 732 668 2,1% 39 432 864 2,1% 68,3% 

Ações de Assistência Técnica 63 57 732 668 2,1% 39 432 864 2,1% 68,3% 

TOTAL PO 6 203 2 695 722 700 100,0% 1 850 530 245 100,0% 68,6% 

 

No que respeita à distribuição do apoio comunitário por Regulamento Específico, são de destacar as 

operações aprovadas no âmbito dos Regulamentos ”Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 

Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar”, ”Incentivos à Inovação (SI Inovação)” e ”Política de 

Cidades - Parcerias para a Regeneração Urbana”, como sendo as que mais contribuem para as taxas 

de compromisso, de execução e de realização do Programa. Em conjunto, estes Regulamentos 

representam 42,4% do FEDER aprovado e 46,1% do FEDER executado. 

Os Regulamentos que registam as melhores taxas de realização, atingindo valores superiores a 90%, 

são: ”Economia Digital e Sociedade do Conhecimento”, ”Ações de Valorização e Qualificação 

Ambiental”, ”Iniciativa Comunitária JESSICA”, ”Mobilidade Territorial” e ”Requalificação da Rede de 

Escolas do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico”. De referir que, apesar deste bom desempenho, contributo 

deste conjunto de Regulamentos para as taxas de compromisso e de execução do Programa não 

ultrapassa, na sua globalidade, 10,8% do FEDER aprovado e 14,7% do FEDER executado. 

 

Quadro 2.1.3.5 - Repartição da contribuição da União por NUT III 

NUTS 

Fundo 

Aprovação Execução 

Tx EX/AP  

Nº Proj Montante € % Montante € % 

NORTE 6 096 2 541 854 002 94,3% 1 721 952 214 93,1% 67,74% 

Minho-Lima 450 209 566 917 7,8% 160 394 819 8,7% 76,54% 

Cávado 773 254 307 741 9,4% 160 709 073 8,7% 63,19% 

Ave 829 289 808 414 10,8% 206 779 181 11,2% 71,35% 

Grande Porto 1 821 737 057 042 27,3% 469 912 964 25,4% 63,76% 

Tâmega 714 398 813 119 14,8% 286 634 563 15,5% 71,87% 

Entre Douro e Vouga 446 168 987 240 6,3% 93 682 056 5,1% 55,44% 

Douro 505 271 703 439 10,1% 196 913 936 10,6% 72,47% 

Alto Trás-os-Montes 558 211 610 089 7,8% 146 925 621 7,9% 69,43% 
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Multi-região Convergência 12 7 595 179 0,3% 0 0,0% 0,00% 

Não regionalizável 95 146 273 518 5,4% 128 578 031 6,9% 87,90% 

TOTAL PO 6 203 2 695 722 700 100,0% 1 850 530 245 100,0% 68,65% 

 

Em termos das NUTS III, são as NUTS do Grande Porto, Tâmega, Douro e Ave as que mais 

contribuem para as taxas de compromisso e de realização do Programa. No seu conjunto, estas 

subregiões são responsáveis por 63% do FEDER aprovado e 62,7% do FEDER executado. 

Como se verifica no Quadro acima, 95 dos projetos aprovados no ON.2 são classificados na 

categoria de ‘Não regionalizáveis’, por terem uma abrangência superior à NUT III. De salientar que 76 

destes projetos respeitam a projetos aprovados no âmbito dos Sistemas de Incentivos. Em termos 

globais, este conjunto de operações é responsável por 5,4% do FEDER aprovado e 6,9% do FEDER 

executado. 

Por fim, é de referir que os 12 projetos abrangidos pela  “Multi-região de convergência” respeitam 

exclusivamente a projetos aprovados no âmbito dos Sistemas de Incentivos. 

 

 

2.1.4. Informação sobre o apoio comunitário por grupos alvo 

 

Conforme se verifica no Quadro abaixo, os principais beneficiários do ON.2 são as entidades públicas 

que detêm 65% do FEDER aprovado, com destaque para as que integram a administração autónoma 

local, tipologia fundamentalmente representada pelos municípios (76%). Ainda no grupo das 

entidades públicas estão as empresas públicas do sector empresarial do Estado e do sector 

empresarial local, com um valor de aprovações também significativo (9%). 

 

Quadro 2.1.4.1 - Distribuição dos montantes aprovados e executados no Programa, por tipologia de beneficiários 

Tipologia de Entidades Beneficiárias 

Fundo 

Aprovação Execução 

Nº Proj. Montante € Montante € Tx EX/AP 

Entidades Públicas 1.928 1.743.926.166 1.292.362.047 74,1% 

Administração Autónoma Local 1.645 1.325.353.686 1.019.091.525 76,9% 

Administração Direta Serviços Centrais 4 34.801.769 34.671.976 99,6% 

Administração Direta Serviços Periféricos 34 59.461.550 33.700.873 56,7% 

Administração Indireta Serviços Personalizados 52 72.423.113 62.719.023 86,6% 

Associações Públicas 20 30.415.567 16.848.843 55,4% 

Centros de I&D 15 6.966.351 2.723.594 39,1% 

Empresas não financeiras públicas e participadas maioritariamente pelo sector público 89 152.541.840 101.590.822 66,6% 

Instituições do Ensino Superior 69 61.962.291 21.015.390 33,9% 
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Tipologia de Entidades Beneficiárias 

Fundo 

Aprovação Execução 

Nº Proj. Montante € Montante € Tx EX/AP 

Entidades Privadas 4.275 951.796.533 558.168.199 58,6% 

Agências e associações de desenvolvimento regional e local 25 6.096.904 3.064.260 50,3% 

Associações empresariais 57 23.658.076 9.941.822 42,0% 

Centros de I&D 42 39.883.181 18.519.269 46,4% 

Empresa de média dimensão (recomendação 2003/361/CE) 16 7.240.786 6.296.239 87,0% 

Entidade Privada sem fins lucrativos 324 267.606.863 198.068.308 74,0% 

Fundação 27 9.235.756 7.027.904 76,1% 

Fundações, organizações não-governamentais (ONG) e outras associações  41 15.029.703 14.579.832 97,0% 

Instituições do Ensino Superior 9 13.651.887 8.706.992 63,8% 

Microempresa (recomendação 2003/361/CE) 2.158 257.828.225 122.654.845 47,6% 

Moradores e suas associações 2 400.000 386.763 96,7% 

Não PME (recomendação 2003/361/CE) 1 207.837 21.405 10,3% 

Pequena empresa (recomendação 2003/361/CE) 1.573 310.957.317 168.900.559 54,3% 

TOTAL PO 6.203 2.695.722.700 1.850.530.245 68,6% 

 

Quanto ao Fundo aprovado para as entidades privadas (35%), os principais beneficiários são as 

pequenas e micro empresas, abrangidas pelos apoios concedidos no âmbito do Eixo I – Sistemas de 

Incentivos (60%). Neste âmbito, é ainda de salientar o conjunto das entidades privadas sem fins 

lucrativos envolvidas em projetos de tipologia pública, com um FEDER aprovado que representa 28% 

do total. 

Pode ainda concluir-se que são as entidades públicas que mais contribuíram para a taxa de execução 

de 2013 do Programa. Se considerarmos a taxa média de execução do Programa, as melhores taxas 

de execução, face aos respetivos montantes aprovados, são as registadas pelas entidades da 

administração direta central do Estado, pelos serviços personalizados do Estado e pelas entidades da 

administração autónoma local, com relevância para os municípios.  

 

 

2.1.5. Apoio restituído ou reutilizado 

 

Do total de 8 ações de controlo que, em 2013, incidiram sobre o ON.219, em 3 das auditorias foram 

apresentadas propostas de correção financeira cujos valores globais constam do Quadro infra. De 

notar que os valores propostos para correção ainda não são definitivos, por se encontrarem em 

reanálise ou follow-up algumas das recomendações que deram origens às referidas propostas de 

correção. 
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 No ponto 2.7.1 deste Relatório, na parte respeitante ao Sistema de Gestão e Controlo (Auditorias), encontram-se tratadas em 
detalhe as auditorias realizadas em 2013 ao Programa 
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Quadro 2.1.5.1 – Ações de controlo com propostas de correção financeira 

Processo Designação 
Nº de Operações 

Auditadas 

Propostas de Correção Financeira 
(Valores Globais das Operações da 

Amostra) 

 Autoridade de Auditoria – IGF 

Relatório n.º 2013/1845 
Auditoria aos sistemas de gestão e controlo do Programa Operacional 
Regional do Norte (ON.2) 

12 227.950,00€ 

Relatório n.º 2013/2087  
Supervisão da atividade de controlo sobre operações – Estrutura 
Segregada do IFDR – Amostra sobre despesas de 2012 

1 240.232€ 

 Controlo Estrutura Segregada – IFDR 

Auditoria nº 1/13/SC1/Norte 
Auditoria em operações no âmbito do Programa Operacional Regional do 
Norte - QREN Despesa Pública certificada de 01-01-2012 a 31-12-2012 

20 332.096,42€ 

 

 

Durante este mesmo ano, foram comunicados ao IFDR, através do Sistema Contabilístico de Dívidas 

8 processos relativos a situações de irregularidade enquadradas no previsto do n.º 3 do artigo 98.º do 

Regulamento CE 1083/2006, conforme quadro infra: 

 

Quadro 2.1.5.2 - Apoios restituídos não reutilizados 

Entidade 
Responsável pela 

deteção da 

Irregularidade 
2019

 

acima 

Código da Operação Designação da Operação Executor 
Montante 
FEDER 

associado 

AA 

NORTE-07-0363-FEDER-
000005 

Construção Da Zona Oficinal de Santa Marta 
de Penaguião 

Município de Santa Marta de 
Penaguião 

6.247,50€ 

NORTE-10-0144-FEDER-
000084 

Requalificação da Rede Escolar - Centro 
Escolar da Sé 

Município de Bragança 45.915,43€ 

NORTE-10-0154-FEDER-
000018 

SISTEMA DO SOUSA - EXECUÇÃO DE 
REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
RESIDUAIS 

PENAFIEL VERDE, ENTIDADE 
EMPRESARIAL LOCAL - EEM 

35.580,19€ 

NORTE-11-0173-FEDER-
000001 

Assistência Técnica 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte 

3.999,54€ 

AC 

NORTE-08-0269-FEDER-
000001 

Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de 
Leixões 

APDL - Administração dos Portos do 
Douro e Leixões, S.A. 

4.174,01€ 

NORTE-11-0173-FEDER-
000002 

Assistência Técnica-CCDRN-2009 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte 

24.542,03€ 

AG 
NORTE-08-0369-FEDER-
000019 

CACCAU - Centro de Apoio à Cultura e 
Criatividade em Ambiente Urbano 

Agência Inova - Associação para a 
Cultura e a Criatividade 

1.096.776,77€ 

CE 
NORTE-09-0132-FEDER-
000022 

Valorização da Orla Costeira do Concelho de 
Matosinhos 

Município de Matosinhos 362.929,60€ 

 

Neste âmbito, e à data de elaboração do presente relatório, com exceção da dívida respeitante à 

operação NORTE-08-0369-FEDER-000019 “CACCAU - Centro de Apoio à Cultura e Criatividade em 

Ambiente Urbano”, todas as despesas consideradas não elegíveis já se encontram devidamente 

recuperadas e garantido que o fundo libertado por essas correções não foi reutilizado nas mesmas 

operações, podendo, assim, ser utilizado em novas aprovações do Programa. 

Já no que respeita a situações de alteração substancial das condições de atribuição de 

comparticipação a uma determinada operação, como previsto no n.º 2 do artigo 57.º do mesmo 
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 AA (Autoridade de Auditoria-IGF); CE (Comissão Europeia – DGREGIO); AC (Autoridade de Certificação- IFDR.IP); AG 
(Autoridade de Gestão) 
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Regulamento, a Autoridade de Gestão, não verificou, em 2013, alterações significativas ocorridas ao 

nível das operações aprovadas que afetem a sua natureza ou que tenham proporcionado vantagens 

indevidas a empresas ou organismos públicos. 

De referir ainda que, durante o ano de 2013, no âmbito dos PCD apresentados por esta Autoridade 

de Gestão junto da Autoridade de Certificação, foram suspensas por esta última entidade, como 

medida preventiva, diversas despesas no montante global de 4.099.138 Euros, conforme quadro infra  

 

Quadro 2.1.5.3 - Apoios suspensos pelo IFDR, a título preventivo 

Entidade responsável pela Auditoria Processo Despesa Total Suspensa Montante FEDER associado 

AG / OI AG Verificações no Local 11.284 5.653 

IFDR / UC / NDD Verificações simplificadas adotadas pelo IAPMEI 3.552.701 0  

IFDR / UC / NDD OI - % despesa verificada não conforme DSGC 434.827 33.442 

IFDR /UCA / EAS Amostra 2012 100.327 85.278 

IGF Relatório N.º 2013/2087 62.320 52.972 

IGF Relatório N.º 2013/184 187.118 157.725 

Total Geral 4.099.138 295.975 

 

Sublinhe-se que a suspensão de despesas efetuada pelo IFDR contempla todos os casos em que 

ainda não foi possível determinar em definitivo os valores a corrigir, por estar a decorrer o follow-up 

das recomendações, designadamente, em sede de reanálise junto das entidades de controlo, pelo 

que o procedimento adotado pela Autoridade de Certificação tem carácter meramente preventivo e, 

caso se venha a concluir pela regularidade de algumas das despesas, as mesmas poderão vir a 

integrar a certificação de despesas à Comissão Europeia. 

 

 

2.1.6. Análise Qualitativa 

 

Feito o ponto de situação do Programa e identificados os principais progressos conseguidos nas 

vertentes física e financeira, pretende-se agora efetuar uma análise qualitativa dessa realização por 

referência aos objetivos e às metas fixadas para o ON.2, em especial, às prioridades temáticas 

relevantes para a Estratégia de Lisboa. Nesta análise, tenta relevar-se alguns elementos de síntese, 

realçando o desempenho dos vários Eixos Prioritários e vertentes de gestão que integram o 

Programa, devendo ser complementada com os dados e com a reflexão explicitados noutros pontos 

deste relatório
21

. 
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 Vide, designadamente, (i) ponto 2.2.4. Igualdade de oportunidades e não discriminação, onde se apresenta a análise 
possível do contributo do Programa para a promoção da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres; (ii) ponto 2.6.1. 
Complementaridade com outros programas, onde se alude ao nível de progresso da execução do Programa no contexto do 
QREN; (iii) pontos 2.7.1.2. Organismos Intermédios e Subvenções Globais e 2.7.1.4 Outras Parcerias (resultados de acordos 
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Mantiveram-se, em 2013, condições socioeconómicas pouco favoráveis à execução do Programa. 

Neste contexto, os problemas de liquidez são transversais, envolvendo, não apenas as famílias e as 

empresas, mas também o Estado, em particular, as autarquias. Os elevados níveis de endividamento 

de algumas delas, apesar dos acréscimos das taxas de cofinanciamento comunitário e da adoção do 

mecanismo top up, repercutem-se negativamente na capacidade de execução dos projetos de 

investimento aprovados. No que respeita à assunção de novos compromissos e, em especial do lado 

das empresas, as dificuldades de acesso ao crédito parecem explicar o aumento da procura 

verificado nas últimas fases dos concursos dos Sistemas de Incentivos, colocando uma excessiva 

pressão que as atuais disponibilidades orçamentais não permitem satisfazer plenamente.  

Estas dificuldades e a transferência para o POVT de um conjunto alargado de operações (cerca de 

30 M€ FEDER) explicam a quebra verificada na execução FEDER no ano de 2013, salientando-se, 

contudo, que apesar desta redução do FEDER executado, foi possível aumentar em 3% o 

investimento elegível apoiado pelo Programa, potenciando os efeitos da aplicação dos fundos na 

economia regional.  

A realização de eleições autárquicas e a instalação dos novos órgãos, bem como a entrada em vigor 

a Lei 75/2013, de 12 de setembro, condicionaram também significativamente o ritmo de execução dos 

projetos promovidos por entidades da administração local, promotores que assumem uma parte 

relevante do nº de projetos apoiados e respetivo montante. Não sendo circunscrita a esta tipologia de 

beneficiários, a desaceleração da execução é particularmente evidente na tendência de diminuição 

do número e montante associado aos pedidos de pagamento destes promotores, bem como de 

retardamento do fecho das operações. 

Já no que respeita ao enquadramento normativo e regulamentar, após um período algo conturbado, é 

de salientar a fase de acalmia relativa que caraterizou o ano de 2013, não se tendo verificado 

alterações do enquadramento programático, nem mudanças regulamentares com especial impacto, 

com exceção da emissão de orientações aplicáveis à fase de encerramento dos programas e das 

operações. 

Estas circunstâncias favoreceram o enfoque na operacionalização das alterações decorrentes da 

segunda reprogramação, prosseguindo-se a monitorização das operações com dificuldades de 

execução, bem como a aposta na melhoria da eficiência da gestão.  

A libertação de verbas para afetação às novas prioridades e a projetos com maior potencial de 

execução continua a revelar-se morosa, exigindo um processo de gestão de expectativas, 

sensibilização e de negociação com os promotores, bem como uma gestão orçamental cuidada, com 

recurso ao mecanismo de overbooking. Não obstante estas dificuldades, foi possível aprofundar a 

                                                                                                                                                                                     
de parcerias estabelecidos, bem como a estratégia de criação de novas sinergias); (iv) capítulo 3, relativo à realização por 
Eixos prioritários; (v) ponto 3.1.2.1, para informação sobre reembolsos de apoios já ocorridos nos sistemas de incentivos. 
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dinâmica de lançamento de avisos e de aprovações, com especial relevo para os Sistemas de 

Incentivos e as novas tipologias e dos vários PROVERE, bem como de equipamentos escolares 

ainda pendentes. Persistem, ainda assim, algumas indefinições que têm impedido a Autoridade de 

Gestão de tomar fechar dossiês pendentes há demasiado tempo e que poderão comprometer a 

atempada afetação dos recursos alocados
22

. 

 

A realização por referência aos objetivos e às metas fixadas no Programa 

Atentas as considerações apresentadas nos pontos anteriores e as constantes da análise por eixos, 

procura-se apresentar aqui uma visão global das realizações físicas e financeiras do Programa e 

fazer uma breve análise por referência aos objetivos e às metas definidas.  

Apesar de não ter sido plenamente atingido o ambicioso objetivo traçado pela Autoridade de Gestão 

para a taxa de execução financeira de 2013 (resultado de 70% face à meta de 75%), atentas as 

dificuldades identificadas, é de salientar que o bom nível de execução global que permitiu o 

cumprimento das Regras n+3 e n+2 de 2013, recuperando o diferencial face à programação 

verificado nos primeiros anos da concretização do Programa.  

Como se sinaliza no quadro seguinte, globalmente e numa ótica financeira, é o conjunto da 

Contratualização e os Eixos 4 e 3 que continuam a apresentar os melhores níveis de concretização, 

medida pela taxa de execução. Apesar da evolução registada, os Eixos 2 e 1 continuam algo 

distanciados. São de assinalar, com valores claramente acima da média do Programa, a vertente 

contratualizada do Eixo 4 e 2, bem como o conjunto de tipologias do Eixo 3 geridas diretamente pela 

Autoridade de Gestão.  

 

Quadro 2.1.6.1 – Principais indicadores de realização financeira, por Eixo/Vertente, a 31/12/2013 

Eixo Prioritário /  Vertente FEDER Programado (PR) 
Nº 

Operações 

Taxa de compromisso Taxa de execução Taxa de realização 

(AP/PR) (EX/PR) (EX/AP) 

EP 1 962.002.177 4.357 105,68% 56,41% 53,38% 

Sistemas de Incentivos 481.800.000 3.772 121,93% 62,25% 51,05% 

Contratualização 44.719.557 55 64,40% 50,75% 78,81% 

Outros 435.482.620 530 91,93% 50,54% 54,98% 

EP 2 230.406.824 320 100,27% 62,13% 61,96% 

Contratualização 41.965.406 44 94,81% 79,46% 83,81% 

Outros 188.441.418 276 101,48% 58,27% 57,41% 

EP 3 260.814.425 232 95,32% 76,15% 79,89% 

Contratualização 0 0 
   

Outros 260.814.425 232 95,32% 76,15% 79,89% 
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 É o caso dos recursos afetos aos Avisos EPE-SP/1/2012 (Equipamentos Públicos Específicos – Segurança Pública) que 
aguarda esclarecimentos da tutela, e E-IRFL/1/2009 (Iluminação Pública – Instalação de Reguladores de Fluxo Luminoso), que 
aguarda desenvolvimentos de aviso entretanto dinamizado pelo POVT. 
 
-  



 

 

| 43 

Relatório de Execução.2013 

Eixo Prioritário /  Vertente FEDER Programado (PR) 
Nº 

Operações 

Taxa de compromisso Taxa de execução Taxa de realização 

(AP/PR) (EX/PR) (EX/AP) 

EP 4 1.133.512.510 1.231 100,73% 81,75% 81,16% 

Contratualização 623.795.419 576 103,40% 87,15% 84,28% 

Outros 509.717.091 655 97,46% 75,14% 77,10% 

EP 5 74.909.197 63 77,07% 52,64% 68,30% 

Outros 74.909.197 63 77,07% 52,64% 68,30% 

Sistemas de Incentivos 481.800.000 3.772 121,93% 62,25% 51,05% 

Contratualização 710.480.382 675 100,43% 84,40% 84,04% 

Outros 1.469.364.751 1.756 94,92% 64,72% 68,18% 

Total PO 2.661.645.133 6.203 101,28% 69,53% 68,65% 

Unidade: Euros 

 

Este desempenho global dos vários Eixos e vertentes é tributário dos contributos da realização 

conseguida pelas várias tipologias. Considerando a sua relevância na estruturação da dinâmica de 

aprovação e acompanhamento das operações, é interessante salientar a sua declinação por 

Regulamento Específico, que o quadro seguinte permite ilustrar. 

 

Quadro 2.1.6.2 – Regulamentos Específicos com maiores e menores taxas de realização, a 31/12/2013
23

 

10+ 
 

10- 

Regulamento Específico 
Taxa de 

realização 
(EX/AP) 

 
Regulamento Específico 

Taxa de 
realização 

(EX/AP) 

Valorização e Animação do Património Cultural 79,80% 
 

Sistema de Incentivos de Apoio Local a Micro empresas. 0,55% 

Rede de Equipamentos Culturais 80,93% 
 

Apoio a Entidades do Sistema Científico e Tecnológico 5,12% 

Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e da 
Educação Pré-Escolar. 

82,18% 
 

Promoção da Cultura Científica e Tecnológica e Difusão do 
Conhecimento 

25,54% 

Infraestruturas e Equipamentos de Saúde 83,04% 
 

Apoio a Ações Coletivas 25,69% 

Apoio à Modernização Administrativa 88,00% 
 

Energia 27,29% 

Requalificação da Rede de Escolas do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico 90,17% 
 

Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

34,13% 

Mobilidade Territorial 92,26% 
 

Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e Logística 38,90% 

Economia Digital e Sociedade do Conhecimento 95,20% 
 

Política de Cidades - Redes Urbanas para a Competitividade 
e Inovação 

40,89% 

Ações de Valorização e Qualificação Ambiental 97,23% 
 

Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI 
I&DT)  

43,12% 

Iniciativa Comunitária Jessica 100,00% 
 

Promoção e Capacitação Institucional  49,39% 

 

Como se referiu anteriormente, sem prejuízo de as dificuldades financeiras dos promotores poderem 

ter um impacto diferencial nas várias tipologias e beneficiários, pode constatar-se que as mais baixas 

taxas de execução estão fortemente correlacionadas com o arranque tardio das respetivas 

aprovações e/ou a complexidade de algumas tipologias. 

Esta apreciação é corroborada pela análise da repartição do FEDER por temas prioritários relevantes 

para a Estratégia de Lisboa (vulgarmente conhecida como “tabela de earmarking”), tendo em vista 
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 O ponto de situação de todos os Regulamentos Específicos pode ser consultado no Quadro 2.1.3.4 - Repartição da 
contribuição da União por Regulamento Específico. 
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avaliar os resultados alcançados para cumprimento das prioridades da UE em matéria de promoção 

da competitividade e de criação de emprego
24

. 

Como se explicita no quadro seguinte, continua a verificar-se uma concentração dos investimentos 

apoiados pelo ON.2 nas prioridades definidas no âmbito da Estratégia de Lisboa em matéria de 

competitividade e criação de emprego.  

 
Quadro 2.1.6.3 - Relevância dos Temas “Earmarking” na Programação, Aprovações e Execução (31/12/2013) 

Temas Prioritários 

Programação Aprovação Execução 

N.º 
Temas 

FEDER € 
N.º 

Temas 
FEDER € 

Δ 2013-2012 
(FEDER) 

N.º 
Temas 

FEDER € 
Δ 2013-2012 

(FEDER) 

Total c/ contributo ON.2 62 2.661.645.133 51 2.695.722.700 5,9% 51 1.850.530.245 32,8% 

Contributo para Earmarking 39 1.950.916.807 30 1.964.678.959 6,9% 30 1.308.197.467 33,3% 

% Earmarking / Total 
 

73,3% 
 

72,9% 
  

70,7% 
 

 

Relembra-se que a última reprogramação do ON.2 determinou uma revisão da tabela de earmarking, 

designadamente, o reforço da dotação das rubricas dedicadas aos Sistemas de Incentivos e às novas 

tipologias elegíveis (7, 62, 66 e 68), passando o valor earmarking de 72,0% para 73,3%. No conjunto 

de operações que contribuem para estas despesas, o último ano registou um acréscimo ligeiramente 

superior de aprovações e execução, contribuindo para aproximar o contributo earmarking do valor 

programado.   

Analisando mais em detalhe esta despesa, tal com consta do Quadro seguinte, mantém-se a 

preponderância do volume financeiro aprovado nas áreas temáticas prioritárias “Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Empreendedorismo” e “Investimento em infraestruturas 

sociais”, respetivamente, com cerca de 42% e 31% da contribuição para o Earmarking. Na primeira 

área temática evidencia-se o peso dos temas 7-Investimento em empresas diretamente ligadas à 

investigação e à inovação e 2- Infraestruturas de IDT, enquanto a segunda área prioritária está 

exclusivamente associada ao tema 75-Infraestruturas de ensino. 

 
Quadro 2.1.6.4 - Aprovações e execução por Área Temática dos Temas Prioritários (Earmarking) 

Área Temática Prioritária com 
relevância no Earmarking  

FEDER 

Programado (PR) Aprovado (AP) Executado (EX) 

Montante % 
Nº 

Proj. 
% Montante % Tx AP/PR Montante % 

Tx 
EX/AP 

Investigação e desenvolvimento 
tecnológico, inovação e 
empreendedorismo  
(Tema 1 a 9) 

771.602.420 40% 3856 76% 834.975.144 42% 108,2% 417.183.840 32% 50,0% 

Sociedade da informação (Tema 10, 
11, 13, 14 e 15) 

120.219.052 6% 166 3% 109.813.153 6% 91,3% 99.552.301 8% 90,7% 

Transportes  
(Temas 16, 26, 28, 29 e 30) 

32.184.079 2% 3 0% 28.735.348 1% 89,3% 20.131.750 2% 70,1% 
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 O Regulamento (CE) 1083/2006, de 11 de julho, no seu artigo 9º, n.º 3, determina que os Estados-Membros devem cumprir 
metas mínimas de despesa, com base em categorias de despesas estabelecidas face a prioridades definidas a nível europeu, 
como forma de garantir a concretização dos objetivos da Agenda de Lisboa. Aquele Regulamento determina, ainda, que o 
cumprimento destas metas indicativas será aferido com base na execução média do período 2007-2013, por objetivo. 
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Área Temática Prioritária com 
relevância no Earmarking  

FEDER 

Programado (PR) Aprovado (AP) Executado (EX) 

Montante % 
Nº 

Proj. 
% Montante % Tx AP/PR Montante % 

Tx 
EX/AP 

Energia  
(Tema 40, 41 e 43) 

35.507.650 2% 209 4% 36.308.673 2% 102,3% 10.821.290 1% 29,8% 

Proteção do ambiente e prevenção de 
riscos  
(Tema 44, 45, 46 e 53) 

9.872.504 1% 26 1% 9.897.359 1% 100,3% 7.899.833 1% 79,8% 

Reabilitação urbana e rural (Tema 61) 353.949.897 18% 382 8% 317.486.102 16% 89,7% 248.325.955 19% 78,2% 

Aumentar a adaptabilidade dos 
trabalhadores, das empresas e dos 
empresários (Tema 62, 63 a 64) 

17.185.278 1% 13 0% 2.962.256 0% 17,2% 2.390.840 0% 80,7% 

Melhorar o acesso ao emprego e a 
sustentabilidade (Tema 65 a 70) 

71.382.996 4% 18 0% 18.715.515 1% 26,2% 7.508.061 1% 40,1% 

Melhorar a inclusão social dos mais 
desfavorecidos (Tema 71) 

1.424.942 0% 0 0% 0 0% 0,0% 0 0% 0,0% 

Melhorar o capital humano (Tema 73 
e 74) 

2.587.989 0% 2 0% 1.157.338 0% 44,7% 1.065.522 0% 92,1% 

Investimento em infraestruturas 
sociais  
(Tema 75) 

535.000.000 27% 404 8% 604.628.071 31% 113,0% 493.318.075 38% 81,6% 

TOTAL Earmarking 
1.950.916.80

7 
100% 5079 100% 1.964.678.959 100% 100,7% 1.308.197.467 100% 66,6% 

TOTAL Temas Prioritários 
2.661.645.13

3 
  6203   2.695.722.700   101,3% 1.850.530.245   68,6% 

Unidade: Euros 

 

A manutenção de uma maior concentração do FEDER atribuído pelo ON.2 nestas temáticas reflete a 

orientação do Programa na prossecução das prioridades da União Europeia no âmbito da promoção 

da competitividade e de criação de emprego, englobando todos os projetos de apoio à inovação 

produtiva nas empresas e à intensificação tecnológica do tecido produtivo regional, ou seja, o 

estímulo à competitividade pela via da criação de novos serviços ou de produtos inovadores, pela 

aposta em novos processos produtivos e em expansão de atividades em setores com alto conteúdo 

tecnológico ou com procuras internacionais dinâmicas. Nesta área temática, tal como na energia, 

verificou-se uma clara recuperação face à situação de 2012, com um notório aumento da taxa de 

aprovação e, também, de execução. 

Já a relevância das aprovações nas Infraestruturas de Ensino traduz a aposta na qualificação dos 

estabelecimentos de ensino e na disponibilização aos cidadãos de mais e melhores condições de 

aprendizagem e de formação. Constituiu também um instrumento privilegiado de intervenção anti 

cíclica no contexto económico regressivo. Neste domínio, registou-se também um acréscimo de 

aprovações, sendo dos poucos em que diminuiu a taxa de realização. 

Salienta-se, ainda, a clara redução associada à proteção do ambiente e prevenção de riscos, por 

efeitos da concretização da transferência de projetos para o POVT.  

Com exceção dos temas mais associados às tipologias recentemente incorporadas no PO, o 

investimento aprovado nas restantes áreas temáticas está em linha com o previsto e revela-se 

compatível com o pleno cumprimento do programado, registando-se apenas algum diferencial no que 

respeita à melhoria da inclusão social dos mais desfavorecidos (Tema 71) e do capital humano (Tema 
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73 e 74)
25

. Para além do caráter recente e a reduzida procura de algumas tipologias, deverá ter-se 

em conta que alguns projetos, podendo contribuir para várias áreas temáticas, são classificados 

apenas no tema dominante.   

Em complemento dos elementos já apresentados no subcapítulo 2.1.1. Realização Física do ON.2 – 

O Novo Norte, no que toca aos Indicadores Comuns Comunitários, atente-se agora nos Indicadores 

de Eixo, indicadores de resultado e realização específicos do Programa, para os quais foram fixadas 

metas. Estão associados aos objetivos específicos de cada Eixo e foram definidos em função das 

tipologias de intervenção a quantificar
26

. Deve recordar-se que, se a análise da despesa acompanha 

de modo mais próximo a intervenção concretizada nas operações, como regra geral, os dados de 

“realização executada” apenas se repercutem aquando da conclusão física dos projetos. Apenas dois 

indicadores relativos às novas tipologias associadas ao Objetivo Específico 5
27

 não apresentam 

operações contratadas.  

 

Quadro 2.1.6.5 – Indicadores por nível de realização contratada e executada face às metas, a 31/12/2013 

Indicadores (nº)   Sem dados
28

 Não Iniciada <50 50-100% 100-125% >125% 

ICC (41)
29

 
Realização Contratada 29% 0% 0% 16% 32% 23% 

Realização Executada 29% 6% 29% 23% 10% 3% 

Indicadores de Eixo (77)   Sem dados Não iniciada <50 50-100% 100-125% >125% 

EP 1 (28) 
Realização Contratada 11% 7% 21% 18% 18% 25% 

Realização Executada 4% 29% 43% 14% 0% 11% 

EP 2 (14) 
Realização Contratada 0% 0% 14% 36% 7% 43% 

Realização Executada 0% 36% 29% 0% 0% 36% 

EP 3 (12) 
Realização Contratada 0% 0% 8% 58% 25% 8% 

Realização Executada 0% 0% 17% 75% 0% 8% 

EP 4 (19) 
Realização Contratada 0% 0% 0% 37% 21% 42% 

Realização Executada 0% 5% 26% 26% 21% 21% 

EP 5 (4) 
Realização Contratada 50% 0% 0% 25% 0% 25% 

Realização Executada 25% 0% 50% 0% 0% 25% 

 

Como seria de esperar, nesta fase do Programa regista-se uma clara evolução face ao reportado no 

final de 2012, sendo que apenas em casos pontuais, associados às tipologias de projetos integradas 

após a última reprogramação, não foram ainda atingidas as metas definidas.   

Já no que respeita à realização executada, é também notória a evolução registada durante o último 

ano, tal como se assinala e detalha noutras partes deste relatório
30

. A aproximação às metas é 

                                                           
25

 Para maior detalhe, veja-se também o ANEXO C.5 - Aprovações e execução por Tema Prioritário (contribuição da União), a 
que corresponde o Anexo V do IFDR. 
26

 Ver análise mais detalhada no capítulo 3 (subcapítulos “Cumprimento de metas e análise de progressos”). 
27

 Promoção da qualificação, do emprego e da empregabilidade (especialmente) dos ativos jovens em situação de 
desemprego. 
28

 Consideram-se nesta categoria os indicadores para os quais não foram definidas metas ou para os quais ainda não está 
disponível informação válida. 
29

 Não são considerados os 10 indicadores não aplicáveis ao ON.2 (indicadores nºs 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 29). 
30

 De modo especial, nos pontos 2.1.1. – Realização Física e Capítulo 3 – Execução por Eixo Prioritário. 
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evidente nos Eixos 3 e 4 (por esta ordem). Apesar da evolução registada, os indicadores onde se 

verifica maior desvio face às metas fixadas continuam a concentra-se no Eixo 1, seguido do Eixo 2.   

A título ilustrativo, pode identificar-se no quadro seguinte os indicadores que apresentam maiores 

desvios face à respetiva meta
31

. 

Os restantes indicadores apresentam níveis bastante razoáveis de implementação, pelo que, sem 

prejuízo de eventuais ajustamentos pontuais, se prevê que a generalidade das metas definidas possa 

ser cumprida até 2015, considerando uma normal evolução das atuais condições (ex.: dotação 

disponível para novas aprovações, procura, ritmo médio de execução), bem como o número 

assinalável de projetos quase terminados mas ainda não dados como “concluídos” e outros mais 

tardiamente aprovados contribuirão, a breve trecho, para uma redução significativa desse hiato. No 

obstante, a Autoridade de Gestão está ciente da necessidade de continuar a apostar no 

acompanhamento próximo da execução dos projetos, no sentido de assegurar o cumprimento das 

metas. 

 

Quadro 2.1.6.6 – Realização Executada: Desvios face às metas dos Indicadores de Eixo, a 31/12/2013 

Ultrapassam a meta fixada   
 

Não atingem a meta fixada 

Indicador 
Desvio face à 

meta   
Indicador 

Desvio 
face à meta  

Nº de ações de qualificação e promoção dos recursos turísticos 
integradas em planos territoriais de desenvolvimento 

150% 
 

N.º de ativos abrangidos em ações de formação para a 
inovação e gestão  

-100% 

Nº de participantes em ações de qualificação e promoção dos 
recursos turísticos no âmbito do PDTVD 

163% 
 

N.º de ativos que concluíram ações de formação para a 
inovação e gestão 

-100% 

Alunos abrangidos por escolas do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico 
construídas e/ou ampliados / requalificados 

186% 
 

N.º de estagiários integrados após a conclusão do estágio -91% 

Área intervencionada por operações de regeneração urbana (m2) 214% 
 

N.º de estágios apoiados -91% 

Redução média do consumo de energia nos equipamentos 
apoiados (no âmbito de projetos de eficiência energética) 

295% 
 

Nº de entidades envolvidas nas ações coletivas apoiadas -90% 

N.º de visitantes e utilizadores das ações de dinamização cultural 
e do património 

327% 
 

N.º visitantes e utilizadores das infraestruturas e 
equipamentos coletivos de suporte à valorização 
económica dos recursos marinhos 

-86% 

Nº de empresas instaladas nas áreas infraestruturadas, 
qualificadas e reordenadas de acolhimento empresarial integradas 
em planos territoriais de desenvolvimento   

358% 
 

N.º de iniciativas de criação de emprego apoiadas -84% 

m2 de espaço público integrado em projetos de requalificação 
urbana que deixam de estar afetos  à circulação automóvel 

389% 
 

Área de costa intervencionada nos projetos de valorização 
do litoral (ha) -78% 

Área infraestruturada, qualificada e reordenada para acolhimento 
e empresarial integrada em planos territoriais de desenvolvimento 

641% 
 

N.º de ações coletivas de desenvolvimento empresarial 
apoiadas -67% 

Nº de participantes em ações de desenvolvimento turístico 
integradas em planos territoriais de desenvolvimento  

2349% 
 

Nº de participantes em ações de qualificação e promoção 
dos recursos turísticos do Porto/Norte de Portugal -65% 

 

 

  

                                                           
31

 Não são aqui considerados alguns indicadores do Eixo 1, para os quais, apesar de já se registarem candidaturas contratadas 
e iniciadas, não é ainda possível disponibilizar dados (ex.: “Variação anual média da despesa em I&D observada nas unidades 
de I&D apoiadas”). 
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2.2. Informação sobre a conformidade com o Direito Comunitário  

 

2.2.1. Regras da Concorrência 

 

Os auxílios estatais são instrumentos essenciais às políticas económicas. No entanto, pressupõem 

um controlo apertado da Comissão Europeia de modo a não configurarem fatores de distorção da 

concorrência. 

O regime comunitário de auxílios estatais assenta, assim, num sistema de autorização prévia, nos 

termos do qual a Comissão Europeia determina se uma medida de auxílio que o Estado-Membro 

pretenda conceder pode beneficiar das derrogações previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 107.º do 

Tratado sobre o funcionamento da União Europeia. 

As principais derrogações a esta obrigação de notificação, aplicadas no contexto dos Fundos 

Estruturais, encontram-se previstas nas alíneas a) e c) do n.º 3 do artigo 107º do Tratado sobre o 

funcionamento da União Europeia, a saber: i) os auxílios isentos ao abrigo de regulamentos de 

isenção, legitimados pelos artigos 1º e 2º do Regulamento (CE) 994/98 do Conselho de 7 de maio 

(em 2008 foi publicado o Regulamento de Isenção por Categoria – Regulamento (CE) 800/2008); ii) 

os auxílios concedidos ao abrigo da regra de minimis. 

A regra de minimis foi estabelecida a fim de isentar as subvenções de montante reduzido. Estabelece 

um limiar abaixo do qual o auxílio não é abrangido pelo âmbito de aplicação do n.º 1 do artigo 107.º e, 

por conseguinte, não sujeito ao procedimento de notificação do n.º 3 do artigo 108.º. Não são, assim, 

considerados auxílios estatais na aceção do n.º 1 do artigo 107.º. Devido ao seu reduzido valor, não 

são considerados incompatíveis com o mercado comum, não sendo necessário proceder à sua 

notificação à Comissão Europeia.  

Não se registou qualquer alteração ao enquadramento comunitário dos auxílios de Estado 

concedidos no âmbito do ON.2 durante o ano de 2013, pelo que mantém-se o enquadramento 

comunitário dos Regimes de Auxílio aplicados. Excetua-se a criação do Sistema de Incentivos de 

Apoio Local a Micro Empresas (SIALM) ao abrigo do regime de minimis. 

 

Quadro 2.2.1.1 - Regimes de Auxílio utilizados no âmbito do ON.2, por enquadramento comunitário em vigor, em 31/12/2013
32

  

Instrumentos Disposições transitórias Enquadramento comunitário anterior Enquadramento comunitário atual 

SIALM   
Regulamento (CE) n.º 
1998/2006, de 15/12 (Auxílios às PME) 
Minimis 

SI Inovação  

XR 60/2008 (Auxílios Regionais) 
XS 73/2008 (Auxílios às PME) 
XT 70/2008 (Auxílios à Form. Prof.) 
Minimis 

SA.32240 (RGIC) 
N 13/2009  (Minimis) 
SA.32122 (2010/N) (Minimis) 

                                                           
32

 Corresponde à informação disponibilizada pelo IFDR como enquadramento para todos os PO do continente. 
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Instrumentos Disposições transitórias Enquadramento comunitário anterior Enquadramento comunitário atual 

SI Qualificação e 
Internacionalização das 
PME 

 

XS 73/2008 (Auxílios às PME) 
XT 70/2008 (Auxílios à Form. Prof.) 
N 780/07 (SI I&DT) 
Minimis 

SA.32240 (RGIC) 
N 13/2009 (Minimis) 
SA.32122 (2010/N) (Minimis) 

SI I&DT 
XS 73/2008 (Auxílios às 
PME) 
Minimis 

N 780/07 (SI I&DT) 
XS 73/2008 (Auxílios às PME) 
Minimis 

SA.32240 (RGIC) 
N 13/2009 (Minimis) 
SA.32122 (2010/N) (Minimis) 

Iniciativa JESSICA   
SA.35049 (RGIC) 
SA.32122 (2010/N) (Minimis) 

 

Assim, no final de 2013, o valor de apoios de Minimis, no conjunto de operações aprovadas no ON.2, 

ascendia a um total de 43.138.756 Euros, cujo incremento em 2013 se deveu ao valor dos apoios de 

Minimis das operações aprovadas nos Sistemas de Incentivos, conforme quadro infra. 

 

Quadro 2.2.1.2: Apoios concedidos a título de Auxílios de Estado no âmbito do ON.2, por enquadramento comunitário (31/12/2013)
33

 

Instrumentos Disposições Transitórias] 

Enquadramento Comunitário 
Anterior]  

Enquadramento Comunitário Atual[  

FEDER aprovado 
(2007-2013) 

SIALM 

    
Regulamento (CE) n.º 
1998/2006, de 15/12 (Auxílios às 
PME) Minimis 

4.419 

SI Inovação 

  XR 60/2008 (Auxílios Regionais) 

SA.32240 (RGIC) 338.126 XS 73/2008 (Auxílios às PME) 

XT 70/2008 (Auxílios à Form. Prof.) 

Minimis Minimis 3.842 

SI Qualificação e 
Internacionalização das 
PME 

  XS 73/2008 (Auxílios às PME) 

SA.32240 (RGIC) 127.848 XT 70/2008 (Auxílios à Form. Prof.) 

AE N 780/07 (SI I&DT) 

Minimis Minimis 33.626 

SI I&DT 
XS 73/2008 (Auxílios às PME) 

AE N 780/07 (SI I&DT) 
SA.32240 (RGIC) 75.226 

XS 73/2008 (Auxílios às PME) 

Minimis Minimis Minimis 1.252 

Unidade: Milhares de Euros 

 

Por último, importa ainda referir que o procedimento de controlo de acumulação destas ajudas, em 

conformidade com o estabelecido no Regulamento (CE) 1998/2006, de 15 de dezembro, é efetuado 

através do Registo Central de Auxílio de Minimis, consagrado na Resolução de Conselho de Ministros 

27/2009, de 20 de março, cabendo ao IFDR, nos termos da mesma resolução, a responsabilidade por 

esse Registo Central e pelo controlo da acumulação das referidas ajudas.  

 

 

 

 

                                                           
33

 Os valores constantes desse quadro correspondem à decisão de aprovação/anulação dos projetos, podendo não ser 
coincidentes com o registo central de minimis do IFDR. 
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2.2.2. Mercados Públicos  

 

A responsabilidade pelo enquadramento jurídico dos procedimentos em matéria de mercados 

públicos é das entidades beneficiárias. Todavia recai sobre a Autoridade de Gestão do ON.2 a 

obrigação de garantir o cumprimento das regras de contratação pública. 

Esta tarefa não se afigura de fácil execução, considerando quer as sucessivas alterações legislativas 

e jurisprudenciais relacionadas com esta matéria, quer o escasso contributo que imediatamente 

decorre das normas de direito positivo (nacionais e comunitárias) reguladoras da intervenção dos 

fundos comunitários.  

Tal como descrito no Sistema de Gestão e Controlo (DSGC), a Autoridade de Gestão do ON.2 

disciplinou esta matéria, nos termos nacionais e comunitários aplicáveis, através da elaboração e 

divulgação da Orientação Gestão 4 (2008) - ‘Metodologia de verificação dos procedimentos de 

contratação pública’ e da Orientação de Gestão 1/2011 (rev 2012). 

O objetivo destas Orientações foi de clarificar, junto dos Beneficiários do ON.2, por um lado, as 

normas já existentes, no âmbito da aplicação das disposições legais em matéria de mercados 

públicos, e por outro, identificar as mais recentes disposições legais a observar na vigência do Código 

dos Contratos Públicos.  

Pretendeu-se ainda fixar a metodologia de verificação do cumprimento, pelos Beneficiários, das 

regras dos mercados públicos de modo a aferir a elegibilidade da despesa e obstar à ocorrência de 

situações irregulares. 

Assim, e de forma a assegurar que as despesas declaradas pelos Beneficiários foram efetuadas, 

nesta temática, no estrito cumprimento das regras comunitárias e nacionais em matéria de 

contratação pública, são verificados os documentos que fundamentam a adjudicação e os contratos 

públicos celebrados pelos Beneficiários do ON.2, acompanhando a sua execução. Esta verificação é 

efetuada de forma sistemática e por amostragem.  

A Autoridade de Gestão promove, ainda, a realização de verificações físicas e administrativas junto 

do Beneficiário e contempla a realização de auditorias temáticas, por amostragem, cujos precisos 

termos e critérios de seleção/risco são definidos, no âmbito das ações de Controlo Interno. 

Neste contexto, em 2013, a Autoridade de Gestão promoveu uma ação de “Verificação do 

cumprimento das normas de contratação pública” cujos resultados, sem prejuízo do detalhe que se 

dá na entrada referente ao controlo interno, permitiram concluir que de uma forma genérica os 

beneficiários cumprem as regras da contratação pública denotando que os aspetos relevantes nesta 

temática dos mercados públicos foram incorporados pelos beneficiários. 

Também em 2013 a Autoridade de Gestão procedeu à avaliação do impacto das medidas de 

simplificação aprovadas em 2012, da qual resultou que as mesmas tiveram um impacto positivo na 
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eficácia e eficiência da verificação de gestão, face à diminuição do esforço na validação de despesa 

de baixo valor. 

No segundo semestre de 2013, esta Autoridade de Gestão deu particular atenção às iniciativas 

desenvolvidas pela Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu, no sentido da revisão das 

diretivas 2004/17/C e 2004/18/CE, na modernização da contratação pública a nível europeu com 

aposta na simplificação processual, no E-Procurement e no favorecimento do acesso de PME aos 

contratos públicos como forma de apoiar o crescimento e o emprego.  

Refira-se ainda a aprovação, em 19 de dezembro de 2013, das “Orientações para a determinação 

das correções financeiras a aplicar às despesas cofinanciadas pelos Fundos Estruturais e pelo Fundo 

de Coesão em caso de incumprimento das regras em matéria de contratos públicos” - constantes no 

documento C (2013) 9527 que, não obstante não ter sido apresentada a sua tradução em português, 

são seguidas nos procedimentos de verificação ainda não encerrados. 

 

 

2.2.3. Proteção do Ambiente  

 

As ações cofinanciadas devem ser coerentes com os princípios e os objetivos de desenvolvimento 

sustentável e de melhoria do ambiente referidos no Tratado da União Europeia. Assim, devem 

observar a legislação comunitária e nacional em matéria de ambiente, de acordo com o disposto no 

seu artigo 6º e nos termos do qual as “exigências em matéria de proteção de ambiente devem ser 

integradas na definição e aplicação das políticas” da União Europeia. 

O ON.2 exige que as operações cofinanciadas disponham de toda a informação requerida no 

respetivo Regulamento Específico e demonstrem um grau de maturidade adequado. Este requisito 

prende-se com a necessidade de salvaguardar a celeridade que é imposta à execução das 

operações pelas regras comunitárias, significando, em termos práticos, que os processos de 

licenciamento ou autorização dos projetos de natureza material se encontram concluídos ou 

praticamente finalizados. Daí decorre que a demonstração do cumprimento da legislação sobre 

Ambiente, e também sobre Ordenamento do Território, já foi devidamente verificada pelas 

autoridades competentes. Assim e para a instrução da candidatura exige-se a apresentação dos 

documentos comprovativos dos licenciamentos ou autorizações exigíveis para a fase em que se 

encontra a operação. 

Ainda no que concerne às questões ambientais e tendo presente as boas práticas difundidas pela 

Comissão Europeia - DOC COCOF 08/0020/01, em fase de candidatura, a Autoridade de Gestão do 

ON.2 solicita e assegura-se de que existem as licenças ambientais necessárias à execução de uma 

determinada operação. Para o efeito, foram definidas normas de análise, sistematizando o quadro 
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das exigências legais aplicáveis, e concebidas fichas de verificação utilizadas pelos técnicos na 

análise de cada operação, tendo em conta, designadamente, os seguintes aspetos: adequação à 

legislação sobre reserva agrícola, reserva ecológica, licenças ambientais, declaração de impacto 

ambiental (DIA) ou declaração da autoridade competente em matéria de avaliação de impacte 

ambiental (AIA). É verificado o enquadramento do projeto de investimento face ao seu regime de 

licenciamento e à legislação ambiental nacional e comunitária aplicável e são solicitados os 

comprovativos do seu cumprimento (pareceres /declarações/ autorizações/ licenças emitidos pelas 

respetivas autoridades competentes, nomeadamente o extrato das plantas de ordenamento e de 

condicionantes do PDM com a intervenção implantada). Sempre que se revela pertinente, são 

realizadas consultas aos serviços da administração com atribuições nessa área. 

A própria avaliação de mérito das candidaturas, designadamente, as submetidas no âmbito dos 

regulamentos específicos que regulam as intervenções de preservação, reabilitação ambiental e 

gestão do património natural, inclui como critério de seleção o enquadramento do projeto apresentado 

nos planos de ordenamento do território e nos documentos estratégicos de enquadramento ambiental 

aplicáveis em cada caso. 

Ilustra-se, no quadro seguinte, a incorporação de critérios/ponderações ambientais em sede de alguns 

regulamentos específicos:  

 

Quadro 2.2.3.1: Regulamentos Específicos que incorporam critérios/ponderações ambientais – Alguns exemplos 

Regulamento Específico “Ações de Valorização do Litoral”: 

•Critério A - “Enquadramento na Estratégia de Gestão Integrada da Zona Costeira Nacional, nos planos de ordenamento da 

orla costeira, nos planos de ordenamento de estuários, em programas de ação plurianuais para a Valorização do Litoral ou em 

planos e programas que comprovadamente prossigam objetivos de valorização e requalificação das áreas litorais”; 

•Critério B – “Enquadramento em operações de natureza integrada de requalificação do litoral; 

•Critério C – “Enquadramento nos documentos produzidos pelo Grupo de Coordenação Estratégica para o Litoral e das 

Coordenações Operacionais dos diferentes planos de ordenamento da orla costeira; 

Regulamento Específico “Gestão Ativa de Espaços Protegidos e Classificados” 

•Critério B – “Contribuição para a promoção da conservação dos valores naturais em áreas classificadas ou em territórios que 

interferem diretamente com a integridade daquelas áreas e com o estado de conservação dos valores naturais delas 

dependentes; 

•Critério C – “Conservação ou recuperação de espécies e habitats prioritários e/ou com estatuto de conservação desfavorável 

no contexto nacional; 

•Critério D – “Incidência em áreas classificadas, num contexto transfronteiriço, com destaque para aquelas com bacias 

hidrográficas partilhadas; 

•Critério G. – “Ações com carácter de auto sustentabilidade ou de demonstração; 

Regulamento Específico “Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar”: 

•Critério C – “Projectos de construção/ampliação/requalificação que integrem o desenvolvimento de investimentos que 
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contribuam para a eficiência energética dos estabelecimentos. 

Regulamento Específico “Equipamentos para a coesão local”: 

•Critério E – “Adoção das melhores tecnologias e boas práticas, nomeadamente, em termos de eficiência energética e 

utilização sustentável dos recursos naturais. 

Regulamento Específico “Rede de Equipamentos Culturais”: 

•Critério C – “Valia específica da operação”, subcritério C4 – “Adopção das melhores tecnologias e boas práticas, 

nomeadamente, em termos de eficiência energética e utilização sustentável dos recursos naturais.” 

 

Para que isso possa ser cabalmente cumprido, a Autoridade de Gestão tem solicitado a colaboração 

das entidades regionalmente competentes em matéria ambiental e de ordenamento do território. 

O facto de a gestão do ON.2 ter o apoio da CCDRN tem permitido, desde o início do Programa, a 

colaboração dos serviços regionalmente competentes nesta matéria: a Direção de Serviços de 

Ambiente e a Direção de Serviços de Ordenamento do Território. Essa colaboração abrangeu, 

designadamente, a participação na elaboração de avisos e na análise de mérito das candidaturas no 

âmbito dos passivos ambientais e nos programas de ação das parcerias para a regeneração urbana, 

bem como o apoio na verificação do enquadramento de operações em planos municipais de 

ordenamento do território. 

Também a ARH-N – Administração da Região Hidrográfica do Norte, atualmente integrada na APA – 

Agência Portuguesa do Ambiente, colaborou com a Autoridade de Gestão no âmbito de concursos 

relativos às ações de valorização do litoral, ações de valorização e qualificação ambiental e do círculo 

urbano da água. 

Para garantir o cumprimento da legislação comunitária e nacional em matéria de ambiente, a 

Autoridade de Gestão recolhe as necessárias evidências, seja em sede de análise das candidaturas, 

seja no âmbito do acompanhamento das operações financiadas.  

Relembra-se que, no exercício de reprogramação dos PO do QREN, em 2011, foi realizada uma 

verificação por uma entidade independente, tal como exigido pela legislação aplicável
34

. Uma vez que 

esta reprogramação configurava alterações de natureza técnica e de programação financeira, 

incluindo apenas pequenas alterações no quadro das elegibilidades, esta verificação concluiu que 

não seria necessário a realização de uma nova avaliação ambiental estratégica. 

Salienta-se ainda que a Autoridade de Gestão colaborou em vários estudos coordenados pelo 

Observatório do QREN, destacando-se, em matéria ambiental, os estudos sobre eficiência energética 

e sobre alterações do uso do solo e a afetação de ecossistemas. 

                                                           
34

 Anexo ao Decreto-Lei n°232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n°58/2011, de 4 de Maio e Anexo II da Diretiva 
2011/42/CE, de 27 de junho. 
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No ano de 2013 a Autoridade de Gestão aprofundou os seus procedimentos de verificação das 

questões ambientais. Foi assim Aprovada a “Ficha de Verificação do Cumprimento da Legislação 

Ambiental em Projetos Cofinanciados”, a preencher e a instruir pelo Beneficiário com as evidências 

de natureza documental, sendo esta informação e evidências confirmadas pela Autoridade de Gestão 

nos termos da declaração do beneficiário. Este preenchimento é exigido quer em fase de aprovação 

de candidaturas no âmbito de novos concursos, quer em sede de submissão dos Relatórios de 

Execução Finais. Foi igualmente decidido solicitar à IGAMAOT e à CCDRN que a Autoridade de 

Gestão seja informada sobre penas acessórias de privação ou perda do direito a aceder a fundos 

comunitários nos processos de contraordenação ambiental por elas instruídos e decididos, nos 

termos das alíneas c) e h) do nº 1 do artº 30º da Lei nº 50/2006, de 29/8.  

 

 

2.2.4. Igualdade de oportunidades e não discriminação  

 

A igualdade entre homens e mulheres é um princípio fundamental da União Europeia, consagrado no 

seu Tratado
35

 e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia
36

, assumindo-se como uma 

das suas missões fundamentais. Impõe-se, assim, que a União procure eliminar as desigualdades e 

promover ativamente a igualdade entre homens e mulheres, assegurando a integração desta 

dimensão da igualdade em todas as políticas comunitárias. Nesta linha e em coerência, os Estados 

membros e a Comissão devem assegurar a promoção da igualdade entre homens e mulheres e da 

integração da perspetiva do género durante as várias fases de aplicação dos fundos estruturais
37

.  

De entre as iniciativas mais recentes no sentido de promover este princípio, por via das políticas 

públicas, sublinhe-se a adoção da nova Estratégia para a Igualdade entre Mulheres e Homens, para 

vigorar no período de 2010 a 2015
38

, e a aprovação, pelo Governo Português, do IV Plano Nacional 

para a Igualdade – Cidadania e Género 2011-2013
39

. Mais recentemente, foi adotado um conjunto de 

medidas a aplicar no setor empresarial do Estado e recomenda a aplicação de outras nas empresas 

do sector privado cotadas em bolsa40. 

Esta preocupação foi tida em conta na avaliação ex-ante e na conceção do Programa ON.2 e deverá 

também ser alvo de outros exercícios de avaliação, de modo a identificar o impacto das políticas. 

Relembra-se que, no Programa ON.2, a promoção da igualdade de oportunidades não se corporizou 

na definição de uma prioridade específica mas transversal, pelo que o Programa não inclui eixos ou 

objetivos específicos diretamente orientados para a igualdade de oportunidades. Constitui exceção a 

                                                           
35 Cf. artºs 2º, 3º, 13º e 141º. 
36 Cf. artºs 21º e 23. 
37 Nos termos do artigo 16º do Regulamento (CE) 1083/2006, de 11 de julho. 
38 Adotada pela Comissão Europeia a 21 de setembro de 2010 
39 RCM 5/2011, de 18 de janeiro. 
40 RCM 19/2012, de 8 de março. 
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tipologia de projetos “Empreendedorismo Feminino” incluída no “SI Inovação” dos sistemas de 

incentivos às empresas. 

Face à natureza e objetivos deste Relatório, procuraremos referir alguns aspetos relacionados com a 

execução que nos parece ser útil realçar, tendo em conta os princípios gerais a considerar nas 

diferentes fases de implementação, tal como previstos no Programa41, e as dimensões da igualdade 

de oportunidades mais pertinentes. À semelhança do que acontece na generalidade dos programas 

regionais e nos financiados pelo FEDER, as dificuldades na operacionalização de objetivos, metas, 

indicadores e dados consolidados limitam o alcance da análise, sobretudo na perspetiva de avaliação 

dos resultados, pelo que algumas referências terão um carácter meramente ilustrativo. 

 

Conciliação da vida familiar e profissional 

Um primeiro domínio relevante prende-se com a conciliação da vida familiar e profissional, enquanto 

forma de diminuir a penalização das mulheres na esfera profissional e a dos homens na realização 

familiar. A este respeito, o Programa apresenta contributos significativos ao nível da melhoria das 

condições do quadro de vida quotidiano, através da forte aposta na ampliação e otimização das redes 

de equipamentos de cuidados da primeira infância (creches), de educação (educação pré-escolar e 

escolaridade obrigatória) e de saúde (em especial, a rede de cuidados continuados). Estas tipologias 

correspondem, aliás, ao investimento com um maior peso relativo em todo o Programa. Para além 

destes, outros contributos são também de assinalar, noutros domínios relevantes para o acesso de 

todos os cidadãos e para a coesão social (equipamentos desportivos, Sociedade de Informação/TIC, 

qualidade de vida nos núcleos urbanos, etc.), facilitando, assim, um cumprimento dos encargos 

familiares mais compatível com a atividade profissional
42

. 

No Eixo Prioritário IV, para além dos “equipamentos para a coesão local” e das ações de 

desenvolvimento social, no âmbito da prevenção da exclusão social e do apoio aos imigrantes, há 

também que considerar as tipologias de operações abrangidas pelas Parcerias para a Regeneração 

Urbana que incluem o apoio a ações de conciliação da vida familiar e profissional, de melhoria de 

competências e de inserção no mercado de trabalho, em particular de pessoas em risco de exclusão 

social. 

Consideram-se de particular destaque as operações aprovadas no âmbito dos concursos ES/1/2009 

e ES/1/2010, no âmbito dos quais foram aprovadas 26 Creches, abrangendo 1.051 novos utentes e 

12 Unidades de Cuidados Continuados Integrados com capacidade para acolher 485 utentes, bem 

como as operações aprovadas no âmbito das Parcerias para a Regeneração Urbana que integram 2 

lares de idosos, 2 creches, 1 centro de dia e 1 projeto de apoio domiciliário. 

                                                           
41 Ver ponto “6.16. Igualdade de Oportunidades entre Homens e Mulheres no Processo de Concepção e Execução do 
Programa Operacional” do Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013 (versão aprovada pela Comissão Europeia em 
10 de dezembro de 2012, pp. 153 e 154) 
42 Ver Pontos “2.1.1. Realização Física do ON.2 – O Novo Norte” e “3. Execução por Eixo Prioritário” (Cumprimento de Metas 
e análise qualitativa). 



 

 

| 56 

Relatório de Execução.2013 

 

Empreendedorismo Qualificado 

No contexto dos Sistemas de Incentivos, previstos no Eixo Prioritário I do ON.2, a temática da 

igualdade de oportunidades materializa-se sobretudo no apoio ao empreendedorismo qualificado 

previsto no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação conforme quadro abaixo elencado: 

 

Quadro 2.2.4.1: Empreendedorismo Qualificado: Projetos promovidos por mulheres 

Igualdade de Oportunidades Empreendedorismo Feminino Empreendedorismo Jovem TOTAL 

N.º Projetos 32 34 66 

Investimento Total Aprovado 30.225.656,81 € 24.711.338,52 € 54.936.995,33 € 

FEDER Aprovado 19.600.617,36 € 16.976.869,03 € 36.577.486,39 € 

 

Este apoio contempla a possibilidade de atribuição de uma majoração de 10 p.p. ao incentivo43, 

atribuído a projetos que sejam promovidos por mulheres e jovens, devendo verificar-se para tal que: i) 

Estes detêm, direta ou indiretamente, uma participação de pelo menos 50% no capital da empresa, 

durante dois anos; ii) Desempenham funções executivas na empresa e mantêm-nas pelo menos até 

dois anos após a conclusão do projeto; iii) Têm uma idade compreendida entre os 18 e os 35 anos, 

nos casos de empreendedorismo jovem.  

Estes requisitos encontram-se clarificados na Orientação Técnica 04/2008 dos Sistemas de 

Incentivos, estando, mais recentemente, também explicitados nos Avisos para Apresentação de 

Candidaturas da tipologia de Empreendedorismo Qualificado. 

Aqui se destaca ainda o papel da Comissão da Cidadania e Igualdade de Género relativamente aos 

projetos de empreendedorismo feminino e do Instituto Português da Juventude relativamente aos 

projetos de empreendedorismo jovem, cujo parecer positivo se requer para atribuir a referida 

majoração. 

A título de exemplo da incidência desta temática nos projetos dos Sistemas de Incentivos, 

destacamos, de entre o elenco de projetos de empreendedorismo feminino e/ou jovem apoiados no 

âmbito dos Sistemas de Incentivos44, a operação NORTE-07-0203-FEDER-005685, com majoração 

de empreendedorismo feminino, promovido pela empresa BREVODISSEIA VALORIZAÇÃO DE 

RESIDUOS, LDA. e de cariz ambiental na área da valorização de resíduos. 

 

 

                                                           
43

 Cf. previsto na alínea c) do artigo 14.º do Regulamento do Sistema de Incentivos à Inovação. 
44

 Uma lista dos projetos apoiados neste âmbito é apresentada no  Anexo A.6. 
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BREVODISSEIA VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS, LDA - BIOERGOS - VALORIZAÇÃO ÓLEOS ALIMENTARES USADOS 

PRODUZINDO BIODISEL
45

 

A Brevodisseia - Valorização de Resíduos, Lda. é uma empresa sediada em Vila do Conde, que se constituiu em 2009 e o seu 

objeto consiste na valorização de resíduos não metálicos e produção de biodiesel. 

O objetivo da empresa com este projeto passa pela aposta na introdução de inovações nas atividades de produção de 

biocombustíveis, através do aumento da produtividade e competitividade dos produtos finais obtidos, enquanto, 

simultaneamente, contribui para aumentar o leque de resíduos que podem ser reutilizados nesta produção, introduzindo efeitos 

positivos ao nível ambiental. 

A empresa aposta em dois produtos finais, o biodiesel e a glicerina, sendo que a produção de biodiesel é escoada para 

empresas industriais como combustível (para alimentação de caldeiras, a título de exemplo) ou para empresas do setor de 

transportes, enquanto a glicerina é comercializada a empresas de fabricação de sabonetes e sabões. 

A empresa pretende que o biodiesel produzido cumpra os requisitos da norma EN 14.241 e seja produzido de acordo com as 

especificações exigidas ao nível internacional ASTM D6751. 

A empresa pretende usar a sua marca, “Bioergos”, para divulgar a valorização de resíduos nos pontos de recolha, originando e 

associando a essa marca o biodiesel como sendo de origem limpa, sem impacto ambiental. 

O apoio do ON.2 para esta operação foi de 73.983,59 Euros para um investimento elegível de 98.644,79 Euros. 

 

Outros aspetos a salientar 

No que respeita à não discriminação da participação feminina noutros domínios relevantes para a 

competitividade nacional, para além do empreendedorismo qualificado, salientam-se os potenciais 

contributos dos projetos a apoiar no domínio ciência e tecnologia, designadamente, os Programas 

Integrados de IC&DT, no quadro de Regulamento Específico “Sistema de Apoio a Entidades do 

Sistema Científico e Tecnológico Nacional”. Considerando que nenhuma das operações foi ainda 

concluída, não é possível reportar dados relativos ao emprego ventilados por género. 

 

Constatando-se algumas lacunas na definição de orientações sobre o cumprimento das normas a 

aplicar pelas Autoridades de Gestão e pelos beneficiários dos fundos estruturais, o Instituto 

Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP (IFDR) e a Comissão para a Igualdade de Género 

(CIG) sistematizaram um conjunto de normas e boas práticas aplicáveis em matéria de igualdade de 

oportunidades, organizadas nas seguintes áreas: 

1. Direitos e Deveres dos Trabalhadores e das Trabalhadoras; 

2. Direitos e Deveres das Entidades Empregadoras; 

3. Obrigações das Entidades Empregadoras; 

4. Boas práticas de igualdade no trabalho e no emprego. 

                                                           
45 

Fonte: SIQREN 
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Assim, embora os beneficiários sejam alertados para o cumprimento das suas obrigações em matéria 

de igualdade de oportunidades, nomeadamente, aquando da formalização dos contratos de 

financiamento e da realização das verificações ao local, a Autoridade de Gestão reforçou a 

sensibilização, divulgando junto dos beneficiários as normas e boas práticas sugeridas e solicitando-

os a preencher uma “Ficha de Verificação da Integração da Perspetiva de Género” que passará a 

constar do Relatório Final
46

.  

No que toca às visitas, tal como se detalhou no Relatório de Execução de 2012, a “Orientação 

Técnica Específica 1 (2012) - Ações de Acompanhamento no Local das Operações Promovidas pela 

Autoridade de Gestão previa que a “Ficha de Verificações no Local” passasse a incorporar um ponto 

específico sobre esta matéria (“5.2. Promoção da igualdade de oportunidades e não discriminação”), 

tendo-se  precisado as instruções relativa a esta matéria.  

Tem vindo a ser assegurada a participação de representante do domínio da Igualdade de 

Oportunidades na Comissão de Acompanhamento do Programa. 

A Autoridade de Gestão tem participado, como observadora, na Comissão de Acompanhamento do 

POPH, o que facilita uma perceção mais abrangente e contribui para promover a articulação temática 

e uma melhor integração na prossecução dos objetivos de Igualdade de Oportunidades no QREN. 

No que respeita o apuramento de indicadores de realização e de resultado ventilados por género, 

persistem ainda dificuldades várias. De facto, face a algumas insuficiências na parametrização dos 

instrumentos de recolha de informação em sede de candidatura e de acompanhamento da execução, 

não se revela possível apurar dados fiáveis nestas etapas. Apenas em sede de encerramento se 

poderá contar com informação adicional, no que se refere aos postos de trabalho diretos criados na 

fase de exploração dos projetos de investimento público, sendo que por ora são pouco significativos 

os projetos concluídos. Assim, a título de exemplo, refira-se que no âmbito das operações públicas 

com relatórios finais aprovados até 31/12/2013, 64% dos postos de trabalho criados são ocupados 

por mulheres: 

 

Quadro 2.2.4.2: Emprego criado, por género (projetos encerrados)  

Emprego Criado 2012 2013 2015 

1. Empregos criados 

Realização Contratada 3.826 5.372   

Realização Executada 61 171   

Metas -   n.d. 

2. dos quais: homens 

Realização Contratada 23 61   

Realização Executada 23 61   

Metas     n.d. 

3 dos quais: mulheres 

Realização Contratada 38 110   

Realização Executada 38 110   

Metas     n.d. 

 

 

                                                           
46

 Comunicação enviada a 11 de março de 2014.  
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Já no que se refere aos projetos dos sistemas de incentivos, importa lembrar que apenas são 

disponibilizados dados sobre este indicador nos projetos do SI Inovação e do SI Qualificação de PME 

em que é apoiada a criação de postos de trabalho. Contudo, em sede de candidatura, não é facultada 

a ventilação por género e a ocupação de postos de trabalho criados apenas é comprovada aquando 

do encerramento dos projetos (3 anos após a entrega dos relatórios finais que consubstanciam o 

encerramento dos investimentos). Acresce que, no final de 2013, era ainda muito reduzido o nº de 

operações concluídas nestas tipologias. Entende-se, assim, não ser possível evidenciar informação 

fiável e vinculativa sobre a distribuição por género do emprego criado nestas tipologias de 

intervenção.  

 

 

2.3. Problemas significativos encontrados na implementação do Programa e medidas 

tomadas 

 

Ao longo do ano de 2013, alguns dos problemas anteriormente identificados continuaram a fazer-se 

sentir, assumindo outras expressões e contornos novos. Sinalizam-se de forma breve os problemas 

que, no entender da Autoridade de Gestão, mais condicionaram a intervenção do Programa neste 

período, bem como as principais medidas tomadas para os ultrapassar.  

 

OS PROBLEMAS 

 

A conjuntura económica e financeira adversa 

Mantiveram-se, no essencial, as dificuldades e os constrangimentos decorrentes da situação 

económica e financeira que o país e a Região do Norte atravessam, a que já se aludiu em relatórios 

anteriores e se explana no subcapítulo 2.4. Mudanças no Contexto da Execução do Programa 

Operacional. 

Do lado dos promotores, as dificuldades de tesouraria, os constrangimentos no acesso ao crédito e 

os limites impostos ao endividamento coartaram seriamente a sua capacidade de avançar com novos 

investimentos e condicionaram o ritmo de execução dos projetos já em curso. Pela relevância que 

assumem no contexto deste Programa, salientam-se os condicionalismos financeiros que envolvem 

as empresas e as entidades da administração pública, em especial, os municípios. A acrescer às 

prescrições constantes da Lei do Orçamento do Estado de 2013, continua em vigor para os 

Municípios a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
47

 (LCPA).  

                                                           
47

 Lei nº 8/2012, de 8 de janeiro de 2012. 
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Também a Autoridade de Gestão se vê limitada na sua atuação pelas medidas de contenção e de 

austeridade impostas aos organismos da Administração Pública, com efeitos mais notórios ao nível 

da obtenção de autorizações para a contratação de serviços externos. Em particular, no ano de 2013, 

releva-se a dificuldade na contratação de serviços de manutenção e desenvolvimento associados ao 

Sistema de Informação, para a análise de candidaturas (em especial, pelos Organismos Intermédios 

dos Sistemas de Incentivos), e na realização de visitas ao local.  

 

O novo enquadramento do regime jurídico das autarquias e a mudança de ciclo eleitoral  

Releva-se, neste âmbito, as implicações para a gestão do Programa decorrentes da publicação da 

Lei 75/2013, de 12 de Setembro, a que se alude noutras partes deste Relatório
48

. Estas alterações 

tiveram claros reflexos no exercício das funções delegadas de gestão dos PO Regionais, 

designadamente, a caducidade do contrato de delegação de competências na CIM de Trás-os-

Montes e a não celebração de novos contratos com as CIM/AMP que lhe sucederam, a integração do 

Município de Paredes na AMP e a necessidade de atualizar a Descrição do Sistema de Gestão de 

todos estes Organismos Intermédios e de reprogramar algumas operações. Este processo de 

avocação implicou ainda a transferência para a alçada direta da Autoridade de Gestão de um número 

significativo de operações, com o acréscimo de tarefas a executar no âmbito da Unidade de Apoio à 

Contratualização e das Estruturas Sub-regionais da CCDRN.  

Aos efeitos deste processo veio juntar-se o impacto das eleições autárquicas realizadas no final de 

setembro, com as delongas provocadas pelo período eleitoral e instalação dos novos órgãos.  

 

A gestão da procura e das disponibilidades orçamentais 

A redução global da dotação e a reafectação interna das verbas resultantes da última reprogramação, 

o acréscimo dos compromissos decorrentes do aumento efetivo da taxa de cofinanciamento para 

85% no caso dos projetos das entidades integrantes do perímetro de consolidação orçamental, o 

efeito limitado, apesar dos esforços, da descativação total ou parcial de projetos sem capacidade de 

execução e o já elevado nível de aprovações atingido configuraram uma pressão acrescida para a 

Autoridade de Gestão nesta fase do ciclo de Programa.  

Embora com expressões distintas, salienta-se os esforços desenvolvidos no sentido de gerir as 

expectativas dos (potenciais) promotores e de acomodar novas aprovações, no respeito pelas regras 

de overbooking e de encerramento do Programa, algumas das quais apenas foram clarificadas já 

numa fase adiantada do ano
49

. No caso dos SI, a metodologia de overbooking teve de ser revista e 

atualizada mais do que uma vez, dada a manutenção da elevada procura. 

                                                           
48

 Vide Capítulo 1. Apresentação do ON.2 - O Novo Norte e ponto 2.7.1.2 Organismos Intermédios e Subvenções Globais. 
49

 Por exemplo, a confirmação da flexibilidade de reafectação de verbas entre Eixos, até ao limite de 10% da dotação 
programada correspondente. 
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As dificuldades de clarificação e estabilização de alguns dossiês (“Equipamentos Públicos 

Específicos – Segurança Pública”, Instalação de Reguladores de Fluxo Luminoso”, prioridades e 

elegibilidades dos Programas 2014-2020) condicionaram também as opções da Autoridade de 

Gestão nesta matéria e a gestão de expectativas dos promotores. 

Neste âmbito, importa referir algumas dificuldades adicionais verificadas na estabilização do leque de 

operações a transitar para o POVT e do montante das verbas que, por essa via, poderiam ser 

libertadas.  

  

A persistência de alguns entraves a uma mais célere execução e encerramento das operações 

contratadas. 

Subsistem alguns problemas no domínio do acompanhamento da execução física e financeira das 

operações contratadas, sendo de salientar os seguintes:  

a) a desaceleração da execução de um número significativo de operações, expressa na redução 

do número de pedidos de pagamento e dos montantes médios associados; 

b) o elevado número de operações com prazo de conclusão ultrapassado, com frequentes 

derrapagens e adiamentos, traduzidos em pedidos de reprogramação de natureza temporal e 

o consequente atraso do encerramento formal das operações; 

c) a existência de tempos médios ainda elevados de análise de pedidos de pagamento, em 

larga medida devidos à morosidade da verificação exaustiva dos procedimentos de 

contratação pública, da excessiva carga administrativa associada a projetos de natureza 

imaterial e das insuficiências na instrução dos respetivos processos por parte dos 

beneficiários. 

Neste contexto, refira-se a dificuldades também sentidas pelas CIM/AMP e pelos Organismos 

Intermédios dos Sistemas de Incentivos no sentido de mitigar estes atrasos, neste último caso, 

agravados por alguma desadequação das exigências da procura verificada e pela dificuldade de 

contratação de peritos para proceder à avaliação final dos projetos. 

 

A aplicação das disposições regulamentares em matéria de projetos geradores de receitas e 

de auxílios de Estado 

A aplicação das disposições regulamentares em matéria de identificação, análise e acompanhamento 

de auxílios de Estado e projetos geradores de receitas tem vindo a assumir uma importância 

crescente no contexto da aplicação dos Fundos Estruturais, verificando-se mesmo, no caso dos 

auxílios de Estado, um alargamento do âmbito de aplicação. Estas matérias foram alvo de 
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orientações emitidas pelo IFDR no segundo semestre de 2013
50

, tendo a Autoridade de Gestão 

procedido à revisão da orientação interna em vigor sobre projetos geradores de receitas
51

, 

incorporando os esclarecimentos por essa via disponibilizados.  

Dada a complexidade destas matérias, as adequadas preparação, análise e monitorização dos 

processos são preocupação de todas as Autoridades de Gestão e vão continuar a exigir a melhoria 

contínua das competências adequadas ao seu exercício, em especial no que concerne à validação 

dos estudos de viabilidade financeira e das análises de custo-benefício e de sustentabilidade dos 

projetos.  

Espera-se ainda que os esforços já desenvolvidos sejam aprofundados por parte das entidades de 

coordenação, em articulação com as Autoridades de Gestão, no sentido de serem emitidas 

orientações complementares, com especial enfoque nas condições de validação de pressupostos dos 

estudos de viabilidade económico-financeira, pelo menos em áreas/setores em que se enquadram as 

tipologias de projetos mais recorrentes, bem como na clarificação da metodologia de análise da 

sustentabilidade das operações, para que, em tempo oportuno, se estabilize o enquadramento 

regulamentar e normativo a considerar pelos beneficiários e pela Autoridade de Gestão durante o 

próximo período de programação. 

 

Problemas identificados no relatório anual de controlo 

Nos termos do artº. 62º do Regulamento (CE) 1083/2006, a Inspeção-Geral de Finanças (IGF), 

enquanto Autoridade de Auditoria, emite um relatório anual de controlo e o respetivo parecer. 

No relatório anual de Dezembro de 2013 entendeu a IGF que, “(…) com base no exame [efetuado], 

consideramos que, em termos globais, no período em análise, os sistemas de gestão e controlo 

estabelecidos para o Sistema comum FEDER constituído pelos Programas operacionais Fatores de 

Competitividade e Regionais do Continente e Regiões Autónomas, respeitaram os requisitos 

aplicáveis por força dos artigos 58.º a 62.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho e da 

Secção 3 do Regulamento (CE) n.º 1828/2006 da Comissão, e funcionaram de forma eficaz, de modo 

a dar garantias razoáveis de que as declarações de despesas apresentadas à Comissão são corretas 

e, consequentemente, de que as transações subjacentes respeitam a legalidade e a regularidade 

(…).” 

Ainda relativamente ao sistema comum do FEDER, acrescenta ainda aquela Autoridade de Auditoria 

(AA) que, apesar de “Algumas [das] recomendações [emitidas pela AA], embora mitigadas, ainda não 

[terem sido] implementadas, parcial ou totalmente (…)”, considera a AA “que as deficiências por 

                                                           
50

 Circular IFDR N.º 01/2013 - Procedimentos a adotar na verificação do cumprimento das regras de auxílios de Estado no 
financiamento de infraestruturas, Circular IFDR N.º 02/2013 - Certificação de despesas relativas a um Grande Projeto 
previamente à decisão de aprovação do projeto pela Comissão Europeia e Circular IFDR nº N.º 03/2013 - Enquadramento e 
monitorização dos projetos geradores de receitas, todas aprovadas em 30/09/2013 e comunicadas à AG em 18/10/2013 
(Circular nº 1) e 28/11/2013 (Circulares nºs 2 e 3). 
51

 “Orientação de Gestão nº 9 (2009) – Projetos Geradores de Receitas” 
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satisfazer afetam apenas moderadamente os requisitos essenciais do funcionamento dos sistemas de 

gestão e controlo da globalidade dos programas operacionais que integram o sistema comum aqui 

em apreciação (…)”   

Esta foi, pois, a apreciação efetuada pela Autoridade de Auditoria que classificou o ON.2 na 

“Categoria 2”
52

, sendo de referir que não foi assinalado, em concreto, nenhum problema significativo 

na implementação do Programa Operacional e que as recomendações emitidas pela AA já se 

encontram satisfeitas ou em implementação. 

 

AS MEDIDAS 

 

Para tentar ultrapassar ou minimizar os problemas acima identificados, a Autoridade de Gestão 

procurou implementar da melhor forma um conjunto de medidas adotadas pelas autoridades de 

coordenação do QREN e, em complemento destas, assumiu outras iniciativas específicas que julgou 

útil e necessário concretizar no âmbito do ON.2.  

De modo sintético, apresentam-se no quadro abaixo as medidas mais significativas adotadas em 

2013:  

 

MEDIDAS TRANSVERSAIS 

Continuidade da aplicação da majoração das taxas de cofinanciamento e mecanismo Top-Up); 

Continuidade da RCM 33/2012, de 15 de março, e deliberações várias da CMC do QREN, no que respeita às medidas 

corretivas da manutenção de elevados montantes comprometidos em projetos sem execução financeira, de modo a permitir a 

sua realocação a finalidades prioritárias; 

Aplicação da Deliberação da CMC dos PO Regionais relativa “Calendários de concursos ou de convites para apresentação de 

candidaturas”, aprovada em 28 de junho de 2013; 

Aplicação da Deliberação da CMC dos PO Regionais relativa “Aprovação de operações acima dos limites de programação de 

cada eixo prioritário”, aprovada em 28 de junho de 2013; 

Aplicação da Deliberação da CMC dos PO Regionais relativa “Orientações Gerais para a Gestão dos Programas”, aprovada 

em 13 de dezembro de 2013. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS
53

 

Aposta na melhoria da eficiência, através: 

- da agilização dos processos de verificação de pedidos de pagamento, procurando reduzir o stock de pedidos 

pendentes e o tempo médio de validação da despesa; 

- da simplificação de procedimentos de gestão (orientação sobre procedimentos de alteração de candidaturas, 

                                                           
52

 Conforme previsto na Nota de Orientações sobre uma metodologia comum para avaliação dos sistemas de gestão e controlo 
nos Estados-Membros (documento COCOF 08/0019/00). 
53

 Ver também o ponto 2.7.1.1. Autoridade de Gestão e Capítulo 3 – Execução por Eixo Prioritário (Problemas significativos 
encontrados e medidas tomadas para os resolver). 
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clarificação e simplificação de procedimentos de análise da despesa, harmonização de modelos e ferramentas de 

apoio); 

- da desmaterialização e da agilização de processos, por via de novas funcionalidades e ajustamentos ao sistema de 

informação (apresentação de pedidos de alteração; harmonização e simplificação de Fichas de Verificação da 

Autoridade de Gestão já em uso  - Contratação Pública e Pedidos de Pagamento -, criação de novas Fichas  - Visitas 

ao local, Pedidos de Alteração de Operações) e de um circuito de despachos; nova funcionalidade para monitorização 

de compromissos sem execução (“Operação Limpeza”) e respetivas notificações;  

- Melhorias do registo e consulta dos indicadores de realização física 

- Revisão dos Relatórios de Execução Anual e Final e sua submissão através do SIGON.2 ( FrontOffice); 

- Ajustamentos ao módulo de auditorias do SIGON.2; 

Esforço no sentido de corrigir a manutenção de elevados montantes comprometidos em projetos sem realização financeira 

(“descativação”) e aceleração dos processos de encerramento: 

- continuidade da rotina de avaliação periódica de compromissos sem execução (“Operação Limpeza” – projetos não 

contratados; arranque de projetos contratados e projetos com execução inferior a 10%), agora complementada por 

uma monitorização regular de operações com atraso na apresentação de pedidos de saldo e relatórios finais, bem 

como atrasos na apresentação de pedidos de pagamento; 

- intensificação da realização de visitas de acompanhamento de operações. 

Dinamização de novos avisos/fases e aprovação de candidaturas ainda pendentes; 

Revisão da Orientação de Gestão relativa a projetos geradores de receitas e de ferramentas de análise; 

Apoio à AMP e CIM no processo de transição para o novo modelo decorrente da entrada em vigor da Lei 75/2013; 

Intensificação de reuniões bilaterais de acompanhamento com promotores, realização de sessões de sensibilização (SIALM) e 

de apoio à utilização do SIGON.2 (IPSS); 

Celebração de um protocolo de Colaboração com a CCDRN, no sentido de reforçar, temporariamente, os recursos humanos 

afetos ao encerramento e à preparação do novo programa Regional 2014-2020; 

Aposta na formação em domínios relevantes para a gestão (ex.: Projetos Geradores de Receitas, Auxílios de Estado, 

Contratação Pública) e preparação de um plano de formação a implementar em 2014. 

 

 

 

2.4. Mudanças no contexto da execução do Programa Operacional 

 

Neste capítulo, são analisados os principais traços que caracterizaram a conjuntura económica da 

Região do Norte ao longo de 2013 e que, dessa forma, definiram as condições do contexto da 

execução do “ON.2 – O Novo Norte”. 

Esta sistematização resulta do trabalho de monitorização das condições de contexto desenvolvido 

pelo Observatório das Dinâmicas Regionais do Norte, particularmente em sede dos relatórios 

trimestrais “Norte Conjuntura”. 
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Depois de caracterizar sumariamente o ano de 2013 sob o ponto de vista do crescimento económico, 

a análise debruça-se sobre os principais impactos junto das famílias, das empresas e da 

administração pública, terminando com uma breve nota de síntese sobre a economia da Região do 

Norte em 2013. 

 

Crescimento económico 

Em 2013, a evolução da economia portuguesa – incluindo, naturalmente, a da Região do Norte – 

continuou a ser fortemente condicionada pela vigência do programa de assistência financeira, nos 

termos acordados entre Portugal e a CE, o BCE e o FMI. 

Neste ano, a economia da União Europeia observou um modesto crescimento de 0,1% (variação do 

PIB, em volume), contrariando a recessão que se fizera sentir em 2012 (-0,4%). 

A economia portuguesa, no entanto, voltou a contrair-se em 2013, com o PIB a recuar 1,4% em 

volume. O comportamento da procura interna (-2,6%, em volume) foi ainda mais negativo do que o do 

PIB. Nos dois anos anteriores, o crescimento económico nacional tinha também sido negativo (-1,3% 

em 2011 e -3,2% em 2012). Vale a pena, porém, destacar a dinâmica crescente observada pela 

economia portuguesa ao longo do ano de 2013. De facto, embora a variação global anual tenha sido 

negativa, o PIB registou variações em cadeia positivas nos 2º, 3º e 4º trimestres do ano, culminando 

numa variação homóloga positiva (+1,6%) no 4º trimestre. A procura interna observou o mesmo tipo 

de perfil intra-anual, mas com resultados mais modestos, culminando num crescimento real de 

apenas 0,1% no último trimestre do ano. 

Para a Região do Norte, não são ainda conhecidos resultados relativos ao PIB regional em 2013. 

 

Figura 2.4.1 - Taxas de crescimento do produto interno bruto, em volume 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. e Eurostat 
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Nos anos de 2010 a 2012, a Região do Norte observou sempre um diferencial positivo de 

crescimento face a Portugal (entre seis e oito décimas de ponto percentual). Assim, a economia 

regional impulsionou o crescimento da economia nacional em 2010 e contribuiu para atenuar a 

recessão nos anos de 2011 e 2012. Nesse período (2010 a 2012), a evolução do emprego regional 

ajudou a sustentar aquele diferencial de crescimento. De facto, naqueles anos, o emprego regional 

registou variações negativas mais modestas do que as observadas ao nível nacional. Em 2013, pelo 

contrário, a população empregada da Região do Norte sofreu uma quebra bastante mais acentuada 

do que o resultado apurado para o total do país (respetivamente,-4,4% e -2,6%, em termos médios 

anuais). Assim, é razoável admitir que em 2013 o diferencial de crescimento económico entre a 

Região do Norte e o total da economia portuguesa se tenha atenuado, senão mesmo invertido – a 

menos que a produtividade tivesse evoluído de forma muito mais favorável no Norte do que no resto 

do país, algo que não é possível antecipar. 

 

As famílias 

Em 2013, o mercado de trabalho da Região Norte continuou a sofrer um processo de ajustamento 

pela quantidade. Entre o 4º trimestre de 2012 e o 4º trimestre de 2013, segundo o INE, o emprego 

(população empregada residente na Região do Norte) diminuiu em cerca de 22 mil indivíduos (-1,4%). 

Curiosamente, a contração do emprego não teve reflexo no crescimento do desemprego. A 

população desempregada (INE) diminuiu, no mesmo período, em cerca de 37 mil indivíduos (-10,4%). 

O aumento da população inativa de 15 ou mais anos de idade (mais 27 mil indivíduos, segundo o 

INE, entre o trimestre final de 2012 e o de 2013, sendo mais reformados, menos estudantes e menos 

domésticos), juntamente com o envelhecimento demográfico e a mortalidade da população em idade 

ativa, são, ainda assim, insuficientes para explicar a descida simultânea do emprego e do 

desemprego. Deste modo, a informação disponível sugere a ocorrência de um importante saldo 

migratório negativo na Região do Norte, nomeadamente, entre a população em idade ativa. 

Uma análise conduzida com base no confronto entre valores médios anuais de 2012 e 2013 

evidencia, para a Região do Norte, uma descida do emprego em cerca de 73 mil indivíduos (-4,4%); 

um aumento da população desempregada em cerca de 11 mil indivíduos (+3,4%); e um aumento da 

população inativa de 15 ou mais anos em cerca de 36 mil indivíduos (+3,0%). Assim, apesar das 

diferenças, mantém-se a evidência em favor da hipótese de ter ocorrido um importante saldo 

migratório negativo. 

Aliás, a Região do Norte tem registado regularmente saldos migratórios negativos desde o ano de 

2003, mas com particular intensidade desde 2008. Em cinco anos (2008-2012), a Região do Norte 

terá, segundo o INE, acumulado um saldo migratório negativo de cerca de 54 mil pessoas. Em 2012 

(ano mais recente para o qual se conhece a estimativa de saldo migratório da responsabilidade do 

INE), a Região do Norte terá perdido, em termos líquidos, cerca de 16.600 habitantes em virtude dos 

movimentos migratórios. 
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Os últimos cinco anos foram fortemente penalizadores do ponto de vista do emprego. Entre 2008 e 

2013 (valores médios anuais), na Região do Norte ocorreu, em termos líquidos, a destruição de cerca 

de 230 mil empregos; a taxa de emprego (dos 20 aos 60 anos) recuou de 66,3% para 59,2%; e a taxa 

de desemprego quase duplicou (de 8,7% para 17,2%). Globalmente, o ano de 2013 insere-se nesta 

tendência. Mas ao longo do ano foi possível observar uma evolução mais favorável. Assim, o 

emprego beneficiou de um desagravamento da tendência negativa, passando de uma variação 

homóloga de -6,4% no 1º trimestre de 2013 para um valor mais moderado (-1,4%) no último trimestre 

do ano. No segundo e no quarto trimestres, ocorreram mesmo variações trimestrais (em cadeia) 

positivas, de tal modo no último trimestre do ano existiam na Região do Norte mais cerca de 32 mil 

empregos do que no primeiro trimestre. A taxa de emprego exibiu também um perfil intra-anual 

crescente (de 58,2% no 1º trimestre para 60,1% no 4º trimestre) e a taxa de desemprego desceu de 

18,6% no trimestre inicial do ano para 16,4% no 4º trimestre. Sinais modestos, mas que se destacam 

por contrastarem em absoluto com as tendências que marcaram os últimos anos e que por isso 

sugerem a possibilidade de um momento de viragem no mercado de trabalho. 

 

Figura 2.4.2 – Taxa de variação da população empregada (sobre valores médios anuais) 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. 

 

 

 

Figura 2.4.4 – Taxa de desemprego (valores médios anuais) 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. 
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escolaridade igual ou inferior ao ensino básico (de 15,7% para 17,1%). Para os trabalhadores com 

ensino secundário ou pós-secundário, a taxa de desemprego desceu de 20,3% para 19,3%. O 

diferencial entre as taxas de desemprego masculina e feminina (cerca de 1,7 pontos percentuais, 

desfavorável às mulheres) manteve-se estável em 2013. 

Em 2013, o mercado de trabalho da Região do Norte observou também um ajustamento pelo preço, 

embora de modo menos acentuado do que o ajustamento sofrido pela via da quantidade. O salário 

médio
54

 praticado na Região do Norte registou em 2013 uma variação real de -0,9%. Esta quebra do 

salário real repercute por inteiro a descida do salário médio nominal, dado que a inflação média anual 

foi nula em 2013. No ano anterior, a variação real do salário médio tinha sido de -2,1%. 

As dificuldades sentidas no mercado de trabalho impuseram, naturalmente, restrições ao consumo 

das famílias. Ao nível regional, esta realidade deixa uma marca visível nas importações. Em 2013, de 

acordo com a informação disponível, a importação de bens de consumo (exceto produtos alimentares 

e bebidas e material de transporte) diminuiu cerca de 2,2% em valor (em 2012, a variação nominal 

tinha sido de -9,2%). Também neste caso importa assinalar o perfil intra-anual, com as variações 

homólogas positivas do 3º e do 4º trimestres de 2013 a contrastarem com as variações negativas da 

primeira metade do ano. 

 

As empresas 

As dificuldades sentidas em 2013 por um grande número de empresas da Região do Norte são 

evidenciadas pela evolução do respetivo grau de incumprimento bancário. No final de 2012, o rácio 

de crédito vencido observado entre os empréstimos do sistema bancário e financeiro às sociedades 

não financeiras da Região do Norte era de 9,7%. No final de 2013, o mesmo indicador de “crédito 

malparado” das empresas do Norte assumia já o valor de 11,2% (depois de ter alcançado um máximo 

de 11,4% no final do 3º trimestre de 2013). 

O agravamento dos níveis de incumprimento bancário por parte das empresas do Norte é uma 

tendência que se observa com particular intensidade desde o final de 2010, quando o respetivo rácio 

de crédito vencido era de 4,6%. Ao mesmo tempo, reduziu-se o valor da dívida das empresas do 

Norte ao sistema bancário e financeiro: de 32,2 mil milhões de Euros no final de 2010, para 27,5 mil 

milhões no final de 2012 e para 25,3 mil milhões no final de 2013. Esta redução do endividamento 

das empresas, num contexto de agravamento dos rácios de crédito vencido, só pode ficar a dever-se 

à existência de uma dificuldade crescente no acesso das empresas a novos financiamentos, 

traduzindo, portanto, um comportamento de gestão de risco por parte do sistema bancário e 

financeiro. 

Face às restrições evidenciadas pela procura interna, a atividade exportadora ganha uma importância 

acrescida para as empresas. 
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 Rendimento salarial médio mensal líquido da atividade principal dos trabalhadores por conta de outrem (INE). 
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Em 2013, as exportações de mercadorias da Região do Norte
55

 cresceram cerca de 2,2%, em valor. 

No ano anterior, o crescimento nominal tinha sido cerca de 7,0%. No total das exportações 

portuguesas ocorreu também uma desaceleração, mas menos acentuada (crescimentos nominais de 

5,7% em 2012 e de 4,7% em 2013). Assim, em 2013 as exportações da Região do Norte cresceram 

abaixo do total das exportações nacionais, ao contrário do que sucedera em 2012. Deste modo, o 

contributo relativo da Região do Norte para o valor total das exportações portuguesas voltou a 

diminuir, apesar das exportações regionais terem crescido. Em 2013, estima-se que cerca de 38,7% 

das exportações nacionais tenham sido originadas no Norte do país, valor que compara com 40,2% 

em 2012 (e com 43,4% em 2008). Em todo o caso, o Norte continua a ser a região NUTS II 

portuguesa que mais contribui para a atividade exportadora nacional. 

A UE assume-se como o principal destino das exportações de mercadorias da Região do Norte, mas 

com os países terceiros a ganharem importância. Em 2013, a UE recebeu 78,1% das exportações, 

valor que compara com 80,0% em 2012 e com 82,8% em 2011. A Espanha, a França e a Alemanha 

continuaram a ser os principais mercados, absorvendo um pouco mais de metade das exportações 

da Região do Norte. 

 

Quadro 2.4.1 – Principais mercados de exportação da Região do Norte em 2013 (em percentagem do total) (Fonte: INE) 

 

 

Do lado das importações de mercadorias destinadas à Região do Norte, é ainda mais acentuado o 

predomínio dos países da União Europeia, os quais, em 2013, foram a origem de 85,0% do total 

(85,5% em 2012). A Espanha e a Alemanha forneceram cerca de metade das importações da região. 

 

                                                           
55

 Informação baseada nos resultados declarados do comércio internacional de mercadorias (INE). Resultados definitivos até 
2011, provisórios para 2012 e preliminares para 2013. As variações apresentadas para 2012 e para 2013 foram calculadas 
entre versões julgadas aproximadas quanto ao grau de revisão dos dados mensais e estão, naturalmente, sujeitas a revisões. 
As variações das exportações e das importações são apresentadas a preços correntes (variações nominais). No comércio com 
estados-membros da UE, os dados referem-se a trocas nas quais o Norte do país é a região física de origem ou destino das 
mercadorias. No comércio extracomunitário, o critério de afetação regional é o da localização da sede social do operador 
responsável por cada fluxo de mercadorias. A determinação do peso relativo da Região do Norte no comércio internacional de 
Portugal tem em conta a existência de uma componente extrarregional. 

Mercados 2012 2013

ESPANHA 23,2% 23,1%

FRANÇA 14,4% 14,1%

ALEMANHA 13,3% 13,4%

REINO UNIDO 7,1% 7,4%

ANGOLA 5,4% 5,3%

PAÍSES BAIXOS 4,4% 4,5%

ITÁLIA 4,4% 3,8%

BÉLGICA 4,5% 3,7%

ESTADOS UNIDOS 2,9% 3,5%

SUÉCIA 1,1% 1,2%

POLÓNIA 1,1% 1,1%

SUÍÇA 1,0% 1,1%

DINAMARCA 1,1% 1,0%

ARGÉLIA 0,8% 1,0%

Outros Estados-membros da UE 5,3% 4,8%

Resto do mundo 9,8% 11,0%
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Quadro 2.4.2 – Principais mercados fornecedores da Região do Norte em 2013 (em percentagem do total) (Fonte: INE) 

 

 

As importações destinadas à Região do Norte registaram, em 2013, um crescimento nominal de 

3,0%, invertendo a tendência de queda observada no ano anterior (- 4,7%) e superando o crescimento 

observado no total das importações portuguesas (1,0%, em 2013). 

O principal contributo para aquele crescimento foi dado pelas importações de fornecimentos 

destinados à indústria, que registaram um crescimento de 5,1%, em valor, denotando assim um 

aumento de atividade da indústria regional. O próprio crescimento das exportações motiva, em 

grande parte, este aumento da procura industrial por inputs importados. 

A impulsionar as importações destinadas à Região do Norte estiveram também as importações de 

material de transporte, com um crescimento nominal de 17,0% – a corrigir a tendência após dois anos 

de queda, mas ficando ainda mais de 10% abaixo do nível de 2010. 

Ao contrário, as importações de máquinas e outros bens de capital (exceto material de transporte) 

conheceram uma variação negativa (-1,3%, em valor), sinalizando dessa forma alguma debilidade do 

investimento na Região do Norte, em 2013. 

A informação relativa ao setor da construção na Região do Norte confirma esta ideia de escasso 

investimento ao nível regional. O emprego no setor diminuiu, em 2013, cerca de 13,6%, em média 

anual. O número de licenças de construção emitidas em 2013 recuou cerca de 14,4% em relação a 

2012 (-20,4% nas construções para habitação e -3,5% em construções com outro destino). No 

segmento de habitação, a quebra foi ainda mais pronunciada no que se refere a construções novas 

(-25,0%). Mas nas construções novas não destinadas a habitação observou-se, pelo contrário, um 

crescimento de 11,9% face a 2012. 

Em 2013, a especialização produtiva da Região do Norte continuou a evoluir no sentido de uma maior 

terciarização. Os serviços (incluindo o comércio) empregavam, em 2013, cerca de 56,4% do valor 

médio anual da população empregada residente , resultado que compara com 53,6% em 2012 e com 

50,1% em 2008. Ao contrário, o setor secundário (indústria, construção, energia e água) assegurou, 

em 2013, cerca de 32,9% do valor médio anual do emprego regional (em queda, face a 34,8% em 

2012 e 38,0% em 2008). 

Mercados 2012 2013

ESPANHA 36,3% 36,1%

ALEMANHA 15,1% 14,4%

ITÁLIA 8,5% 7,8%

PAÍSES BAIXOS 6,1% 6,9%

FRANÇA 6,7% 6,5%

REINO UNIDO 3,4% 3,5%

BÉLGICA 3,1% 3,4%

CHINA 3,8% 3,2%

ÍNDIA 1,3% 1,8%

SUÉCIA 1,5% 1,3%

ESTADOS UNIDOS 0,7% 1,0%

Outros Estados-membros da UE 4,7% 5,0%

Resto do mundo 8,7% 8,9%
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A um nível mais desagregado, entre 2012 e 2013, destaca-se sobretudo, na Região do Norte, a 

destruição de emprego na indústria transformadora (menos cerca de 34 mil empregados, em termos 

líquidos, em média anual), no setor primário (-23 mil empregados), na construção (- 19 mil) e na 

educação (menos 15 mil). Do lado da criação de emprego, o destaque vai para as atividades de 

consultoria, científicas e técnicas, com uma criação líquida de emprego da ordem de +11 mil 

empregados, aproximadamente. 

 
 

Figura 2.4.5 – População empregada por ramos de atividade na Região do Norte (Fonte: INE) 

 

 

As exportações são também reveladoras da especialização produtiva regional e respetiva capacidade 

competitiva. 

Em 2013, a estrutura das exportações de mercadorias da Região do Norte continuou a ser dominada 

pelas matérias têxteis, com 17,7% do total (face a 17,3% em 2012). Dentro deste grupo, destaca-se 

sobretudo o vestuário, representando 11% das exportações regionais. As máquinas e aparelhos 

surgem em segundo lugar na hierarquia das exportações regionais, com 16,4% do total em 2013, 

sendo 10,3% assegurados pelas máquinas, aparelhos e materiais elétricos (10,7% em 2012). O 

calçado surge igualmente em destaque, com 8,8% das exportações regionais em 2013 (8,5% em 

2012). Logo depois vêm as exportações de “veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos 

terrestres, suas partes e acessórios”, com um contributo de 7,1% (em 2013, como em 2012). Assim, 

em 2013, metade das exportações de mercadorias da Região do Norte concentraram-se nestes 

quatro grupos de produtos: têxteis, máquinas e aparelhos, calçado e fileira automóvel. 

A descrição da estrutura das exportações regionais em 2013 exige ainda que seja feita referência ao 

conjunto “ferro fundido, ferro e aço” e “obras de ferro fundido, ferro ou aço” (somando 5,9% do total); 
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às borrachas (4,8%); aos móveis e outros produtos
56

 (4,8%); à cortiça (4,2%); aos plásticos (4,2%); às 

“bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres” (3,4%); aos produtos das indústrias químicas e conexas 

(3,2%); e aos “combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias 

betuminosas; ceras minerais” (2,9%). Deste modo, ficam explicados 5/6 das exportações de 

mercadorias da Região do Norte em 2013. 

Outro setor com importância crescente na Região do Norte, é o Turismo. O ano de 2013 trouxe uma 

evolução muito positiva a este setor, em absoluto contraste com 2012. 

O movimento de passageiros no Aeroporto Sá Carneiro ultrapassou a marca de 6 milhões e 300 mil, 

crescendo cerca de 5,3% em relação a 2012 (ano no qual o crescimento observado tinha sido inferior 

a 1%). 

Os estabelecimentos hoteleiros da Região do Norte receberam cerca de 2 milhões e 792 mil 

hóspedes, alcançando um crescimento anual de 6,3% (que compara com uma queda de 0,6% em 

2012). O número de dormidas rondou os 4 milhões e 909 mil, com um crescimento anual de 8,1% 

(após uma queda de 0,1% em 2012). Os proveitos de aposento foram da ordem dos 160 milhões de 

Euros (+7,3% que em 2012, ano em que a variação anual tinha sido de -2,6%) e os proveitos totais 

situaram na ordem dos 225 milhões de Euros (crescimento de 5,9%, que sucede a uma queda de 

4,9% ocorrida em 2012). Significativo é também o facto de os estabelecimentos hoteleiros da Região 

do Norte contarem cada vez mais com os mercados exteriores. A proporção de hóspedes residentes 

no estrangeiro tem crescido ininterruptamente nos últimos anos: de 34,5%, em 2009, para 39,5%, em 

2012, e 42,6%, em 2013.  

Ainda mais significativa é a circunstância de, em 2013, estes hóspedes residentes no estrangeiro 

terem assegurado mais de metade do total de dormidas nos estabelecimentos hoteleiros da região 

(50,9%, contra 47,7% em 2012). Deste modo, o turismo contribui também para a internacionalização 

crescente da economia regional, nomeadamente representando a exportação de um serviço. 

 

A administração pública 

No setor da administração pública, o ano de 2013 ficou sobretudo marcado, em termos económicos, 

pela diminuição do emprego público e pela quebra do investimento dos municípios. 
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 “Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem 
compreendidos em outros capítulos; anúncios, tabuletas ou cartazes e placas indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; 
construções pré-fabricadas”. 
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O emprego público na Região do Norte apresentou uma tendência decrescente em 2013, 

particularmente no setor da educação
57

.No setor da “administração pública e defesa; segurança 

social obrigatória” a Região do Norte apresentou, em termos médios anuais, uma situação de quase 

estabilidade próxima dos 59 mil indivíduos empregados (-0,2%, entre 2012 e 2013, de acordo com o 

INE). 

Em 30 de Junho de 2013, o emprego público na Região apresentava a seguinte situação: 

- em estabelecimentos de ensino
58

, totalizava 76.328 trabalhadores e apresentava uma variação 

semestral de -2,5%, face a 31 de dezembro de 2012; 

- em estabelecimento hospitalares e centros de saúde,  somava 39.126 trabalhadores (-0,6% em 

relação a seis meses antes)
59

; 

- nas Câmaras Municipais da Região do Norte representava  um total de 27.454 empregados (2,6% 

do que um ano antes)
60

. 

No que se refere às autarquias locais, o ano de 2013 ficou marcado pela aprovação da Lei da 

Reorganização Administrativa do Território das Freguesias
61

, mediante a qual se procedeu à fusão de 

um grande número de freguesias. Na Região do Norte, o número total de freguesias passou de 2028 

para 1426. Esta profunda alteração tornou-se mais efetiva a partir das eleições autárquicas realizadas 

em 29 de Setembro de 2013, com a eleição, pela primeira vez, de órgãos autárquicos para as novas 

freguesias.  

Salienta-se, igualmente, a publicação da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime 

jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico. Entre outros aspetos 

relevantes, esta Lei consagra alterações no número de CIM e nos respetivos territórios, bem como 

alterações na organização interna, com reflexos no exercício das funções delegadas de gestão dos 

POR. No caso da Região do Norte, originou a divisão da CIM de Trás-os-Montes em duas novas 

Comunidades Intermunicipais (CIM do Alto Tâmega e CIM das Terras de Trás-os-Montes). A 

mudança do município de Paredes da CIM do Tâmega e Sousa para a Área Metropolitana do Porto, 

alterou, assim, a configuração territorial destas duas Entidades Intermunicipais, sem que daí 

resultasse alterações de designação. As restantes CIM mantiveram as mesmas dimensões espaciais 
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 Segundo o Boletim de Estatística do Emprego Público (BOEP, nº9, Outubro de 2013, DGAEP), os sectores de atividade da 
educação e da saúde humana respondiam, em 30-Jun-2013, por cerca de 45% do emprego público total a nível nacional. O 
outro grande sector de atividade do emprego público é, naturalmente, o sector de “administração pública e defesa e segurança 
social obrigatória”, o qual responde por cerca de metade do emprego público a nível nacional. 
58

 Ensino básico, secundário e superior. 
59

 Boletim de Estatística do Emprego Público, nº9, Outubro de 2013, Direção Geral da Administração e do Emprego Público. 
60

 idem. 
61

 Lei nº 11-A/2013 de 28 de Janeiro. 
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e designações (Douro, Alto Minho, Cávado, e Ave) Mantiveram-se, embora com alterações do seu 

território, a Área Metropolitana do Porto e a CIM do Tâmega e Sousa, tendo-se mantido as restantes 

CIM sem quaisquer alterações do seu território.  

Estas alterações não têm consequências apenas do ponto de vista do associativismo intermunicipal. 

Esta reforma territorial transforma estas Entidades Intermunicipais em Unidades Administrativas para 

efeitos de critérios de delimitação das NUTS III. Estas novas delimitações das NUTS III foram 

apresentadas pelo Estado português ao EUROSTAT.  

O investimento realizado pelos municípios da Região do Norte constitui uma parte importante do 

investimento público, nomeadamente por resultar de dinâmicas geradas à escala local no espaço da 

própria região. A sua análise ganha aqui particular relevância, na medida em que uma parte muito 

significativa do ON.2 se destina a apoiar investimento público. Assim, o investimento realizado pelos 

municípios é um fator relevante no que se refere à execução do Programa Operacional Regional do 

Norte “ON.2 – O Novo Norte”. 

Os municípios realizam investimento diretamente, através da aquisição de bens de capital. Mas uma 

parte do investimento é realizada por outras entidades, sem por isso deixar de ser impulsionado e 

financiado pelo município. É o caso das transferências de capital, despesa através da qual os 

municípios apoiam investimentos feitos por outras entidades. Na análise que se segue, chamaremos 

investimento municipal à soma destas duas rubricas: despesas com aquisição de bens de capital e 

despesas com transferências de capital. 

Os dados que aqui vão ser analisados foram obtidos a partir da base de dados do Sistema Integrado 

de Informação das Autarquias Locais (SIIAL), da responsabilidade da Direção Geral das Autarquias 

Locais (DGAL). Foi utilizada informação dos Mapas de Controlo Orçamental da Despesa e da Receita 

produzidos no âmbito dos documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2013. A data de 

consulta ao SIIAL foi o dia 20 de Maio de 2014. Importa ressalvar que, nesta data, estava ainda em 

falta a informação referente aos municípios de Alijó e Moimenta da Beira. Assim, para estes dois 

municípios, utilizou-se informação referente à execução orçamental até final de Dezembro de 2013, a 

qual assume um carácter não definitivo até à aprovação e validação dos documentos de prestação de 

contas dos respetivos municípios. 

Em 2013, o investimento realizado pelos municípios da Região do Norte (valor dos compromissos 

assumidos para o próprio exercício do ano 2013) ascendeu a 993,3 milhões de euros (valor inferior 

em 13,3% aos cerca 1146 milhões de euros investidos em 2012 ). Daquele total, estavam já pagos, 

no final de 2013, cera de 726,1 milhões de euros (M€), restando 267,2 M€ de compromissos por 

pagar. Note-se que, uma vez que esta informação tem origem no mapa de controlo orçamental da 

despesa, não estão contabilizados os valores que eventualmente tenham sido pagos em 2013 

referentes a compromissos transitados de anos anteriores. 
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Quadro 2.4.3 – Investimento municipal na Região do Norte em 2013
62

 

 
Fonte: Mapa de controlo orçamental da despesa; Prestação de contas dos municípios de 2013 (DGAL – SIIAL) 

 

A maior fatia (representando 85,1% do investimento municipal) diz respeito a investimento realizado 

diretamente pelos municípios, dado que a rubrica aquisição de bens de capital totalizou 844,9 M€ de 

compromissos assumidos para o exercício. Deste total, há 424,6 M€ de compromissos que dizem 

respeito a “construções diversas”, nas quais se incluem, entre outras, as seguintes: viadutos, 

arruamentos e obras complementares (com 168,5 M€), viação rural (66,1 M€), instalações 

desportivas e recreativas (39,5 M€), sistemas de drenagem de águas residuais (35,9 M€), parques e 

jardins (23,7 M€) e captação e distribuição de água (10,7 M€), além de 57,0 M€ num conjunto não 

especificado de “outras construções”. 

A seguir às “construções diversas”, a segunda maior parcela da rubrica aquisição de bens de capital 

são os edifícios, com compromissos assumidos no valor de 272,6 M€, destacando-se as escolas 

(144,6 M€), as instalações de serviços (43,6 M€), edifícios de tipo não especificado no valor de 42,8 

M€  e as instalações desportivas e recreativas (33,1 M€). 

Ainda dentro da rubrica aquisição de bens de capital, vale a pena referir também os compromissos 

assumidos respeitantes à aquisição de terrenos e recursos naturais (46,7 M€) e à construção, 

reparação/beneficiação ou aquisição de habitações (24,6 M€). 

Cerca de 14,9% do investimento municipal na Região do Norte foi, em 2013, promovido por outras 

entidades que não os municípios. As transferências de capital da responsabilidade dos municípios 

ascenderam a 148,4 M€. Entre os destinatários destas transferências de capital, destacam-se as 

freguesias (79,4 M€), as instituições sem fins lucrativos (37,3 M€), as empresas públicas municipais e 

intermunicipais e outras sociedades não-financeiras de natureza pública (com 21,0 M€), e as 

associações de municípios (6,0 M€). 

 

As condições de contexto na Região do Norte e sua relação com a execução do ON.2: breve 

nota conclusiva e prospetiva 

Num cenário de contração da atividade económica, com o investimento e o consumo privado em 

queda, foram sobretudo as exportações a suportar a atividade das empresas da Região do Norte em 
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 Os dados relativos aos Municípios de Alijó e Moimenta da Beira provêm da informação sobre execução orçamental até ao 
final de Dezembro e não dos documentos anuais de prestação de contas, pelo que não têm um caráter definitivo 

unidade: milhões de euros (10 6̂ euros)

Compromissos 

assumidos do 

exercício

Despesas pagas
Compromissos 

por pagar

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 844,9 598,8 246,1

08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 148,4 127,3 21,1

07+08 INVESTIMENTO MUNICIPAL 993,3 726,1 267,2
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2013.Metade das exportações de mercadorias da Região do Norte destina-se a apenas três 

mercados: Espanha, França e Alemanha. Os destinos fora da União Europeia, no entanto, exibem 

uma importância crescente para as exportações da região. 

O padrão de competitividade revelado pelas exportações da Região do Norte destaca um conjunto de 

indústrias tradicionais (têxtil e vestuário, calçado, mobiliário, cortiça, bebidas alcoólicas) a par de 

outras atividades onde a criação de valor tende a apoiar-se mais na incorporação de conteúdos 

tecnológicos, como a produção de máquinas e aparelhos (em particular, máquinas e aparelhos 

elétricos) e a fileira automóvel, entre outras. 

Para a competitividade da Região do Norte há que contar também, cada vez mais, com o turismo, 

que teve em 2013 um ano bastante favorável e que se mostra cada vez mais orientado para o 

mercado dos turistas não residentes em Portugal. 

Esta dinâmica exportadora, para além das questões associadas à deterioração do mercado interno, 

resulta de dinâmicas de reconversão tecnológica e estrutural de múltiplos sectores e de melhoria da 

sua competitividade. Estas mudanças são tributárias, também, da aplicação na Região do Norte dos 

Fundos Estruturais ao longo de diferentes períodos de programação. O ON.2 tem procurado dar o 

seu contributo para a intensificação tecnológica do tecido produtivo regional e para a sua crescente 

participação nos mercados internacionais. A crescente importância dos Sistemas de Incentivos na 

estrutura financeira do ON.2 resulta da prioridade que vem sendo conferida à melhoria da 

competitividade da economia regional.  

O dinamismo da atividade exportadora, porém, não se revelou suficiente para impedir que as 

empresas conhecessem dificuldades crescentes, traduzidas, nomeadamente, na dificuldade de 

acesso a financiamento bancário e no crescimento do rácio de crédito vencido. As dificuldades de 

acesso ao crédito por parte das empresas não são neutras no que respeita à execução da 

componente de Sistemas de Incentivos do ON.2 Este contexto gera dificuldades adicionais à 

implementação dos projetos de investimento, tanto maiores quanto menores foram os níveis de 

capitalização das empresas, constituindo, deste modo, um teste adicional à robustez do sistema de 

seleção de candidaturas. 

Mas os problemas de liquidez não se circunscrevem às empresas. São transversais e envolvem todos 

os sectores institucionais da economia regional e, portanto, também o Estado, em particular, as 

autarquias. Os elevados níveis de endividamento de algumas delas, apesar dos acréscimos das 

taxas de cofinanciamento comunitário registados ao longo do período de vida útil do ON.2, dificultam 

a execução dos seus projetos de investimento, com reflexos negativos na execução deste Programa 

Regional no seu conjunto. A análise efetuada também permite concluir, pelo contrário, que os 

recursos comunitários veiculados pelo ON.2 são fundamentais para a dinâmica de investimento local. 

De outro modo, registar-se-ia uma mais acentuada ainda retração do investimento público e, em 
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geral, do dinamismo económico, com consequências sobre o produto e o emprego, nomeadamente 

no sector da construção, aquele que tem registado nos últimos anos uma maior retração de atividade. 

Do mesmo modo, também não foi possível evitar a destruição de emprego, particularmente na 

indústria transformadora, no setor primário, na construção e na educação. Os últimos cinco anos 

(2009 a 2013) foram sempre marcados pela redução do emprego regional. 

A degradação de indicadores como a taxa de emprego e a taxa de desemprego (particularmente alta 

entre os jovens) só não é mais acentuada devido à ocorrência de importantes fluxos migratórios de 

saída da Região do Norte. O saldo migratório da região é negativo e acentuou-se desde 2008, 

devendo ter continuado a ser bastante significativo em 2013. 

Os salários reais degradaram-se em 2013, refletindo uma descida do salário médio em termos 

nominais e uma inflação nula em média anual. 

Estas alterações em volume e em valor no mercado de trabalho têm consequências na evolução da 

procura interna. A evolução da procura interna reduz as expetativas e a confiança dos agentes 

económicos com reflexos na dinâmica de investimento. 

O ON.2 não dispõe de instrumentos de política com capacidade para atuar do lado da procura e, 

portanto, com efeitos anti-cíclicos significativos. Os investimentos promovidos pelo ON.2 atuam, 

sobretudo, pelo lado da oferta, isto é, pretendem assegurar o acréscimo da oferta de bens e serviços, 

públicos e privados. Produzem efeitos a prazo na competitividade da economia regional.  

A margem de manobra da gestão do ON.2 para alteração da evolução da conjuntura é muito 

reduzida, bem como para a redução dos custos económicos e sociais do atual processo de 

ajustamento estrutural da economia da Região do Norte. Mesmo com estas limitações, têm-se 

procurado uma gestão pró-ativa que, à medida das suas possibilidades, permita continuar a promover 

o investimento e a dinamização da economia regional. Assim, vêm-se rebalanceando-se os apoios 

entre o Estado e as empresas, com o aumento da dotação para Sistemas de Incentivos, e destinando 

parte dos apoios públicos para a promoção do emprego e da empregabilidade dos mais jovens, no 

contexto do “Impulso Jovem”. Por outro lado, tem-se prosseguido com as medidas liberação de 

compromissos resultantes de candidaturas com dificuldades de execução e na sua orientação para 

iniciativas de investimento com maior potencial de execução. 

O perfil infra-anual de algumas variáveis aponta para um certo desagravamento ao longo de 2013, 

nomeadamente no que se refere ao mercado de trabalho. Mantém-se, porém, por confirmar a 

eventual proximidade de uma inversão das tendências que nos últimos anos têm marcado a evolução 

do emprego na Região do Norte. 
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A administração local viveu também dificuldades acrescidas em 2013. O investimento realizado direta 

ou indiretamente pelos municípios diminuiu em 13,3% face a 2012. 

Em geral, as condições de contexto formaram, em 2013, um cenário que não foi particularmente 

favorável à execução do ON.2, particularmente devido às restrições ao financiamento das empresas 

e à despesa pública.  

No momento em que se prepara o início da execução do Programa Operacional Regional do Norte 

2014-2020, espera-se possa contribuir para impulsionar uma melhoria da situação económica vivida a 

nível regional. Os instrumentos de política regional cofinanciados pelos Fundos Estruturais são 

indispensáveis e devem continuar a ser cada vez mais valorizados. O processo de desalavancagem 

da economia regional deve propiciar um ciclo de crescimento e convergência regional. Não restam 

dúvidas de que a envolvente nacional e internacional, em particular a da União Europeia, continuarão 

a ser variáveis decisivas. 

 

 

2.5. Alteração substancial na aceção do artigo 57º do Regulamento (CE) 1083/2006 

 

O artigo 57.º do Regulamento (CE) 1083/2006 diz respeito a situações que afetem a natureza da 

operação ou as suas condições de execução, ou tenham proporcionado uma vantagem indevida a 

uma empresa ou a um organismo público em resultado quer de uma mudança na natureza da 

propriedade de uma infraestrutura, quer da cessação de uma atividade produtiva. 

Em 2013, não se registaram casos de alteração substancial na aceção do artigo 57.º do Regulamento 

(CE) 1083/2006. 

 

 

2.6. Complementaridade com outros instrumentos 

 

2.6.1.Complementaridade com outros programas 

 

2.6.1.1. A execução do ON2 na Região do Norte no contexto do QREN 

 

No atual período de programação 2007-2013, cerca de 79% dos recursos financeiros dos Fundos 

Estruturais (FE) atribuídos a Portugal destinam-se, exclusivamente, às regiões NUTS II do objetivo 
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convergência, onde se incluem a Regiões do Norte, do Centro, do Alentejo e dos Açores. Com a 

exceção desta última, só uma parte limitada destes recursos é veiculada pelos respetivos PO 

Regionais, estando grande maioria alocada aos PO Temáticos. 

No final de dezembro de 2013, já tinha sido aprovada 105% da dotação financeira dos Fundos 

Estruturais do QREN, no valor de 22.427 M€. Os PO das Regiões Autónomas apresentavam a maior 

taxa de compromisso (109%), tendo sido aprovados 1.743 milhões de Euros. Com uma menor taxa 

(103%), os PO Regionais do Continente tinham, no entanto, um nível de aprovações superior, 

totalizando 5.839 M€. Por fim, os PO Temáticos registaram um valor de 14.702 M€ aprovados, 

equivalente a uma taxa de compromisso de 105%.  

 

Figura 2.6.1.1.1- Fundo disponível versus fundo aprovado do QREN e dos PO em 31 de dezembro de 2013 

 
Fonte: Indicadores conjunturais de Monitorização do QREN, CTC do QREN   

 

Relativamente à distribuição interregional dos Fundos Estruturais do QREN (PO Regionais e 

Temáticos), em 31 de dezembro de 2013, cerca de 40% das aprovações totais tinham sido realizadas 

na Região do Norte, que registava o maior peso relativo entre as congéneres nacionais, seguida das 

restantes três Regiões de Convergência, como se ilustra na Figura seguinte. 
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Figura 2.6.1.1.2 - Distribuição territorial dos Fundos Estruturais (FE) do QREN em 31/12/2013 

 
Fonte: Indicadores conjunturais de Monitorização do QREN, CTC do QREN   

 

 

Este maior nível de aprovações na Região do Norte não é, no entanto, compatível com a sua 

importância relativa face às outras regiões, no que respeita à dimensão populacional e produtiva. A 

título de exemplo, e de acordo com os dados definitivos à data dos censos de 2011, na Região do 

Norte residia 52,5% da população total das Regiões Convergência. Por isso, comparando a 

distribuição territorial dos Fundos Estruturais tendo em conta a dimensão populacional de cada região 

(Fundos Estruturais aprovados “per capita”), constata-se que a Região do Norte é, entre as regiões 

do objetivo “convergência”, a que se encontrava destacadamente em pior posição, com um nível de 

aprovação “per capita” de 2.405 Euros, bastante distanciada das restantes.  

O conflito entre a distribuição assimétrica dos Fundos Estruturais e a equidade territorial não é um 

facto, apenas, do atual QREN. Esta inconsistência da política regional vem desde o primeiro QCA. 

Durante os últimos quatro períodos de programação (1989-93, 1994-1999, 2000-2006 e 2007-2013), 

a Região do Norte foi, das regiões classificadas no Objetivo 1 ou no Objetivo Convergência, a que 

apresentou uma menor capitação dos Fundos Estruturais. Ao mesmo tempo que se assistia a essa 

discriminação negativa, assistia-se um processo prolongado de divergência real face à média 

nacional e da União Europeia.  
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Figura 2.6.1.1.3 - Fundos estruturais do QREN aprovados per capita e por regiões NUTS II em 31/12/2013 

 

 

Fonte: Indicadores conjunturais de Monitorização do QREN, CTC do QREN 

 

No entanto, as causas da divergência da Região do Norte não se esgotaram na aplicação assimétrica 

dos fundos comunitários. É também reconhecido que os recentes choques externos, tais como a 

globalização, o alargamento a leste da União Europeia e a criação da Moeda Única, entre outros, 

contribuíram para a perda de algumas vantagens comparativas do passado, com efeitos negativos na 

produção e no emprego. Apesar de ao longo dos vários QCA, a política pública ter apoiado medidas 

de reconversão da estrutura económica da Região do Norte para atividades mais produtivas, os seus 

efeitos ainda não se traduziram num ritmo de crescimento económico suficiente para compensar a 

destruição líquida de emprego e inverter a trajetória de divergência real da Região do Norte. 

O modelo financeiro do QREN é composto por programas operacionais regionais e temáticos. Os 

primeiros são desenhados para otimizar a política pública às especificidades do território, enquanto 

os segundos têm um âmbito de ação transversal a todas as regiões, como são os casos do POPH, do 

POFC e do POVT. 
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Figura 2.6.1.1.4- Peso das aprovações nos PO Regionais face ao total de aprovações QREN por NUTS II em 31/12/2013 

 

Fonte: Indicadores conjunturais de Monitorização do QREN, CTC do QREN 

 

Na Região do Norte 30% das aprovações totais do QREN foram veiculadas através do respetivo PO 

Regional (70% através dos PO Temáticos), valor semelhante aos dos PO do Alentejo e do Centro. 

Esta similaridade na estrutura de aprovações, veiculada através dos PO Regionais das Regiões de 

Convergência do continente, mostra que o subfinanciamento da aplicação do QREN na Região do 

Norte decorre de uma menor alocação de recursos a partir dos PO Temáticos.  

Ainda a nível nacional, no que se refere aos PO Temáticos, já tinha comprometida 105% da dotação 

total prevista, correspondendo a 14.702 M€ de fundo comunitário aprovado. Em destaque, o POFC 

exibia a maior taxa de compromisso, seguido do POVT e do POPH, tal como se evidencia na figura 

seguinte.  

Figura 2.6.1.1.5- Fundo disponível versus fundo aprovado dos PO Temáticos em 31/12/2013 

 
Fonte: Indicadores conjunturais de Monitorização do QREN, CTC do QREN 
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Dadas as características distintas dos territórios, a distribuição à escala regional dos PO Temáticos 

permite analisar a compatibilidade entre as dotações financeiras e as prioridades de investimentos 

das regiões. A primeira conclusão que se pode retirar é que, somente no caso do POPH, o 

financiamento comunitário está de acordo com a dimensão relativa da Região do Norte, através do 

qual foram veiculadas 48% das aprovações do país (2.992 M€).  

Esta eficiente alocação de recursos do POPH à Região do Norte está em sintonia com as 

características da população, muito sensível às áreas de intervenção inscritas neste PO Temático e, 

em particular, às medidas de apoio previstas nos eixos “qualificação inicial” e “adaptabilidade e 

aprendizagem ao longo da vida”. Em conjunto, estes dois eixos representavam 67,1% do total das 

aprovações do POPH na Região do Norte. 

 

Figura 2.6.1.1.6- Distribuição territorial do FSE aprovado pelo POPH em 31/12/2013 

 
Fonte: Indicadores conjunturais de Monitorização do QREN, CTC do QREN   

 

 

A importância destes dois eixos é harmonizável com a reconversão económica da Região do Norte, 

consubstanciada, entre outras especificidades, na modificação qualitativa da força de trabalho 

(população ativa) que requer, por exemplo, a redução do abandono escolar e da entrada precoce no 

mercado de trabalho, o aumento das qualificações mínimas para uma escolaridade de nível 

secundário e a formação profissional. 
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Figura 2.6.1.1.7- Aprovações por eixo do POPH em 31/12/2013 

 
Fonte: Observatório do QREN 

 

 

Relativamente à aplicação dos Fundos Estruturais inscritos no POFC, no final de dezembro de 2013, 

a Região do Norte já tinha aprovado 1.692 M€ (43% do total das aprovações deste programa 

operacional no país), estando, no entanto, abaixo do esperado face à dimensão relativa da região em 

termos populacionais e produtivos.  

Dadas as características e objetivos do POFC, esta desproporcionalidade territorial na distribuição de 

fundos é tão mais gravosa, quanto maior for a integração económica de um território, como o da 

Região do Norte, no mercado internacional, onde os fatores críticos de competitividade residem, cada 

vez mais, em novas vantagens competitivas que são induzidas pela inovação e pela especialização 

económica. 

 

Figura 2.6.1.1.8- Distribuição territorial do FEDER aprovado pelo POFC em 31/12/2013 

 
Fonte: Indicadores conjunturais de Monitorização do QREN, CTC do QREN 
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A sensibilidade da Região do Norte à procura de apoios à inovação e à reconversão económica da 

Região do Norte é aferida pelo peso relativo das aprovações no eixo “inovação e remodelação do 

modelo empresarial e padrão de especialização” e no eixo “conhecimento e desenvolvimento 

tecnológico” que correspondiam, respetivamente a 57,1% e 25,2% do total de aprovações do POFC 

na Região do Norte.  

 

Figura 2.6.1.1.9- Aprovações por eixo do POFC em 31/12/2013 

 

 
Fonte: Observatório do QREN 

 

O eixo “inovação e remodelação do modelo empresarial e do padrão de especialização”, ao 

concentrar a principal fatia dos sistemas de incentivos às empresas, atribuiu um claro enfoque à 

viabilização de um conjunto de ajustamentos de natureza estrutural nas empresas, onde a 

qualificação, a diferenciação de produto, a inovação e a produção de bens e serviços transacionáveis 

constituem motores da mudança estrutural em curso na economia.  

Paralelamente, este ajustamento depende também do dinamismo do Sistema Científico e 

Tecnológico, que pode ser avaliado pela amplitude e persistência das interações entre os vários 

atores (empresas, universidades, laboratórios públicos e privados de I&D) no estímulo à produção de 

conhecimento e à inovação. Neste âmbito de atuação insere-se o eixo “conhecimento e 

desenvolvimento tecnológico”. 
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Figura 2.6.1.1.10- Distribuição territorial do FEDER e Fundo de Coesão aprovado pelo POVT em 31/12/2013 

 

Fonte: Observatório do QREN 

 

A incongruência da aplicação do POVT na Região do Norte não é muito diferente registada no POFC. 

As aprovações ascendem a 33% do total do país, o nível relativo mais baixo entre todos os PO 

Temáticos aplicados na Região do Norte.  

 

Figura 2.6.1.1.11 - Aprovações por eixo do POVT em 31 de dezembro de 2013 

 
 

Fonte: Observatório do QREN 
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Uma análise do valor total das aprovações do POVT na Região do Norte permite constatar que o 

maior valor se registou no eixo das “Infraestruturas e Equipamentos para Valorização Territorial e o 

Desenvolvimento Urbano” (653 M€). Imediatamente a seguir, o eixo das “Redes e Equipamentos 

Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável” (426 M€) e, por último, o eixo dos 

“Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monotorização de Riscos” (415 M€). 

No que se refere aos níveis de compromisso dos vários PO regionais, em 31 de Dezembro de 2013 já 

tinham sido aprovados 2696 M€ no PO Regional do Norte, o que correspondia a uma taxa de 

compromisso da dotação programada de 101%. Imediatamente a seguir surgiam o PO Regional do 

Centro e o PO Regional do Alentejo, respetivamente, com taxas de compromisso de102 e 105%. 

 
 

Figura 2.6.1.1.12- PO Regionais: Fundo disponível vs Fundo aprovado em 31/12/2013 

 
Fonte: Indicadores conjunturais de Monitorização do QREN, CTC do QREN 

 

Um aspeto qualitativo relevante tem a ver com a expressão do PO Regional do Norte ao nível 

intrarregional, sendo esperado que a distribuição dos Fundos Estruturais aprovados reflita o peso 

demográfico e económico dos diferentes territórios, mas também que corresponda a objetivos de 

coesão territorial interna à Região do Norte.  
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Figura 2.6.1.1.13- Distribuição relativa do fundo aprovado do ON2 por UT do QREN em 31/12/2013 

 
Fonte: Observatório do QREN 

 

Numa primeira conclusão, confirma-se que a distribuição dos Fundos Estruturais aprovados no 

Programa Operacional Regional do Norte está correlacionada com o peso demográfico e económico 

dos diferentes territórios, destacando-se o montante de financiamento comunitário aprovado na 

região NUTS III do Grande Porto correspondendo a 27,0% do total de aprovações do ON.2 na Região 

do Norte. As regiões NUTS III do Tâmega e do Ave surgiam nos lugares seguintes, com 14,9% e 

11,1% do total das aprovações, respetivamente. De salientar que estas três regiões NUTS III 

concentravam mais de metade do total das aprovações do ON.2. 

 

Figura 2.6.1.1.14- Índice de distribuição do ON2 aprovado, per capita em 31/12/2013 (Norte =100) 

 
Fonte: Observatório do QREN 
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Outro aspeto relevante prende-se com o papel do PO Regional do Norte na redução das assimetrias 

regionais, uma problemática central da política regional. Na Região do Norte coexistem subespaços 

com diferentes níveis de desenvolvimento económico e de sustentabilidade social. Nuns, prevalecem 

setores económicos mais dinâmicos, com empresas mais inovadoras e polos de trabalho mais 

diversificados, como é o caso da região NUTS III do Grande Porto; noutros, predominam setores 

económicos mais estáticos, com recursos menos versáteis para fazer face às transformações 

estruturais, como são os casos do Douro e de Alto Trás-os-Montes.  

Estas disparidades regionais são amplificadas com a crescente mobilidade interregional de pessoas 

que, ao deslocarem-se para as regiões mais prósperas, provocam o despovoamento de um número 

alargado de sub-regiões. Tendo a política regional um objetivo corretivo das desigualdades 

territoriais, incorporando um efeito redistributivo e contributivo para a coesão social, é de salientar o 

facto de as regiões NUTS III com menores níveis de rendimento per capita serem aquelas que 

apresentavam, no final do ano em causa, maior incidência de investimento per capita (Douro e Alto 

Trás-os-Montes).  

 

Articulação do Programa com outros Fundos Estruturais 

No âmbito do ON.2, a articulação entre o FEDER e o FEADER e o FEP tem vindo a ser desenvolvida de acordo com o 

estabelecido na Caixa 4 – “Complementaridade com as ações financiadas pelos fundos comunitários FEADER e FEP” do seu 

documento técnico aprovado pela Comissão Europeia em 10/10/2007 [Decisão C(2007)5070] e que se mantém na atual 

versão do Programa.  

Nesse contexto, foi subscrito, em 2 de outubro de 2008, o “Protocolo de Articulação FEADER e FEDER” entre a Autoridade de 

Gestão do PRODER (Programa de Desenvolvimento Rural) e as Autoridades de Gestão do PO Fatores de Competitividade e 

dos PO Regionais do Continente. Aí se definem, de forma mais detalhada, por um lado, as regras de 

delimitação/complementaridade na aplicação dos dois fundos (FEADER e FEDER) e, por outro lado, os procedimentos de 

acompanhamento e de troca de informações entre as diversas Autoridades de Gestão referidas, que permitem ir verificando o 

cumprimento desses mesmos limites. Tais regras são tidas em conta nos processos de análise da admissibilidade dos 

projetos. Este protocolo continuou a ser aplicado durante o ano de 2012.  

No que concerne à articulação com o FEP, a mesma é efetuada ao nível da análise a identificação de projetos que poderiam 

ser objeto de financiamento por esse Fundo, desenvolvendo-se, sempre que necessário, procedimentos de consulta e 

articulação com a estrutura de gestão do PROMAR.  

Sobre esta temática é de destacar a referência que tem sido efetuada nos Avisos para Apresentação de Candidaturas dos 

Sistemas de Incentivos no que respeita à consideração de restrições sectoriais relativas às áreas de atividade abrangidas pelo 

PRODER e PROMAR, aí se consagrando, designadamente, a necessidade de acautelar as delimitações previstas no 

protocolo acima referido, bem como as restrições impostas pela alínea a) do n.º 3 do artigo 1.º do Regulamento (CE) 

800/2008 no que toca às atividades dos setores da pesca e aquicultura, tal como definidos no Regulamento (CE) 104/2000.  

Na criação do Sistema de Incentivos de Apoio Local a Microempresas (SIALM) ficaram estabelecidos, no seu enquadramento 

regulamentar, os mecanismos de articulação com a ação “Criação e desenvolvimento de microempresas” do PRODER, quer 

em termos de cobertura do território, quer em termos de limites aos valores de investimento, por forma a garantir a sua 

complementaridade com esse instrumento de financiamento de política. 
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Em 22 de Julho de 2010 foi assinado o "Protocolo de Articulação FEDER e FEADER", relativo à "Implantação de Redes de 

Banda Larga de Nova Geração em Zonas Rurais", através do qual as Autoridades de Gestão do PRODER e dos Programas 

Operacionais Regionais do Norte, Centro, Alentejo e Algarve identificam e delimitam entre si os territórios (concelhos) 

passíveis de serem apoiados por cada um dos fundos e programas operacionais.  

Em concreto, no caso da Região do Norte, são exclusivamente apoiados pelo ON.2 – “O Novo Norte” todos os 44 concelhos 

considerados (Arcos de Valdevez, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Vila Nova de Cerveira, Terras de 

Bouro, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Baião, Cabeceiras de Basto, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, 

Mondim de Basto, Resende, Ribeira de Pena, Arouca, Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, 

Mesão Frio, Moimenta da Beira, Penedono, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São Joao da Pesqueira, Sernancelhe, 

Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vila Nova de Foz Côa, Alfândega da Fé, Boticas, Macedo de Cavaleiros, 

Miranda do Douro, Mogadouro, Montalegre, Murça, Valpaços, Vimioso e Vinhais), não se verificando, neste âmbito, a 

intervenção do PRODER. Durante o exercício de 2012, o projeto foi sendo executado de acordo com o programado. 

A relação entre o FEDER e o FSE tem-se vindo a efetivar no âmbito mais amplo da “Articulação entre as Agendas Temáticas 

Fatores de Competitividade e Potencial Humano”, estabelecida na Caixa 3 do documento técnico do ON.2 – “O Novo Norte” 

aprovado pela Comissão Europeia. Tem sido no estrito cumprimento dessa “Articulação” que o FEDER tem vindo a ser 

aplicado neste Programa ao abrigo do nº2 do Artigo 34º do Regulamento (CE) nº 1083/2006. Para esse efeito, em 2008, foi 

aprovado o “Regulamento Específico dos Apoios à Formação Profissional” pelas Comissões Ministeriais de Coordenação do 

PO Fatores de Competitividade e dos PO Regionais. 

Sobre esta matéria, cumpre ainda referir as ações concretizadas na esfera das Estratégias de Eficiência Coletiva, dada a 

prevista complementaridade de vários Programas no seu financiamento (não só dos diversos Programas Operacionais 

Regionais e Temáticos do QREN, como também do PRODER e do PROMAR). Os despachos ministeriais de reconhecimento 

de cada EEC PROVERE indicam os projetos-âncora do Programa de Ação bem como os respetivos Programas financiadores 

(potencialmente, Programas do QREN, PRODER e PROMAR), determinando que as Autoridades de Gestão dos Programas 

assegurarão a disponibilidade de recursos necessária para garantir o financiamento dos projetos-âncora, desde que as 

candidaturas a submeter pelos promotores cumpram os critérios de admissibilidade e tenham mérito absoluto.  

Assim, e no que toca às EEC com expressão na Região do Norte, salienta-se a complementaridade com os Sistemas de 

Incentivos e PRODER, bem como com o PO “MAIS CENTRO” (neste caso, respeitante à EEC PROVERE “Montemuro, Arada 

e Gralheira”, enquadrada pelo Programa ON.2, e à EEC PROVERE “Turismo e Património do Vale do Côa”, enquadrada pelo 

PO MAIS CENTRO.  

Esta articulação entre vários Programas no contexto das Estratégias de Eficiência Coletiva (envolvendo não só os Programas 

Temáticos do QREN como, nomeadamente o PRODER) releva mais do ponto de vista do modelo de governação do que 

propriamente dos dispositivos de gestão que asseguram a não existência de redundâncias e sobreposições concorrenciais de 

financiamento comunitário. Não obstante e em complemento da delimitação estabelecida nos despachos de reconhecimento, 

as Autoridade de Gestão dos vários Programas têm vindo a assegurar a necessária articulação, sobretudo ao nível da 

abertura de avisos e da aprovação e execução de operações. A título ilustrativo, refira-se a colaboração com o COMPETE 

tendo em vista a monitorização da aprovação e execução dos projetos-âncora dos polos e clusters, a articulação com o 

PRODER quando se revela necessário esclarecer a elegibilidade de determinadas operações no âmbito dos Sistemas de 

Incentivos, bem como com o PO MAIS CENTRO, em especial, no que respeita às EEC acima identificadas. 
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2.6.1.2. Empréstimo-Quadro do Banco Europeu de Investimento (QREN-EQ) 

 

Em novembro de 2010, face à crise económico-financeira, o Governo decidiu celebrar um contrato de 

empréstimo-quadro com o Banco Europeu de Investimento (BEI), para o financiamento da 

contrapartida nacional pública de operações aprovadas a cofinanciamento pelo FEDER e pelo Fundo 

de Coesão. Este contrato, no valor de 450 milhões de Euros, constituiu a primeira tranche de um 

empréstimo cujo valor global ascende a 1.500 milhões de Euros. 

Posteriormente, em dezembro de 2011, foi celebrado um novo contrato de empréstimo-quadro entre 

o Governo e o BEI, no valor de 600 milhões de Euros, com o objetivo de estimular a execução e 

conclusão de projetos de investimento empresarial no quadro dos apoios comunitários. Este contrato 

constitui a segunda tranche do empréstimo global.  

Para efeitos de utilização da segunda tranche do empréstimo-quadro foram criadas as linhas de 

financiamento ao Investimento Empresarial, designada por INVESTE QREN (até 500 M€) e ao 

Sistema Científico e Tecnológico Nacional – SCTN - (até 20 M€). O acesso à linha de financiamento 

INVESTE QREN é realizado através de bancos, cabendo a sua gestão à SPGM — Sociedade de 

Investimento, SA.  

Ao IFDR cabe, tal como para a primeira tranche, a responsabilidade de coordenação e supervisão 

dos processos de contratação e gestão da dívida, a articulação de fluxos financeiros com a DGTF e 

os bancos, bem como a interlocução com a Comissão de Coordenação e de Supervisão (CCS). 

Entretanto, da aplicação dos critérios que presidiram à utilização da primeira tranche resultou a 

existência de montantes disponíveis por força de desistências e de revisões em baixa de decisões de 

aprovação ou de contratos de financiamento celebrados, a que acrescem os valores da segunda 

tranche ainda não alocados a utilizações, bem como os valores da prevista linha de financiamento ao 

Sistema Científico e Tecnológico Nacional – SCTN, não operacionalizada aquando da implementação 

da segunda tranche. 

Neste âmbito, em 2013, foi publicado o Despacho 10005/2013, de 22 de julho, dos Secretários de 

Estado do Desenvolvimento Regional e do Tesouro, o qual teve por objetivo fixar as condições de 

acesso e de utilização dos financiamentos no âmbito dos montantes disponíveis das 1.ª e 2.ª tranches 

do empréstimo-quadro.  

As principais etapas de operacionalização do QREN EQ e os respetivos resultados são os que de 

seguida se apresentam. 

 

Primeira Tranche do QREN EQ 

As decisões sobre a afetação da primeira tranche foram tomadas em três fases, a primeira das quais 

em 2011 e as seguintes em 2012. Nesta primeira tranche do QREN EQ, na parte respeitante a 
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operações cofinanciadas pelo ON.2, foram aprovados os pedidos de financiamento e montantes 

evidenciados no quadro que se segue: 

 

Quadro 2.6.2.1 – QREN EQ 1.ª Tranche – Financiamentos aprovados por fases 

  Fases de afetação da 1º tranche Número de operações Montante financiamento atribuído 

1 92 49.209.283,65 € 

2 114 29.441.382,63 € 

3 8 2.913.307,71 € 

Total 214 81.563.973,98 € 

Unidade: Euros 

 

Contudo, até final de 2013, a anulação pela Autoridade de Gestão do cofinanciamento de 23 

operações implicou a correspondente anulação dos respetivos contratos de empréstimo. Também, 

até esta data, por solicitação dos próprios Beneficiários, foram anulados 48 contratos de 

empréstimos. Assim, em 31/12/2013 o montante global de financiamento QREN EQ associado a 

operações cofinanciadas pelo ON.2 é de 54,7 milhões de Euros, ou seja, menos 26,9 milhões de 

Euros face ao montante inicialmente aprovado, o que se traduz numa taxa de quebra de 33%. 

 

Quadro 2.6.2.2 – QREN EQ 1.ª Tranche – Situação dos empréstimos a 31/12/2013 

Estado do Empréstimo Número de operações 
Montante financiamento 

atribuído 

Empréstimo anulado por anulação/rescisão da operação 23 18.891.501  

Empréstimo anulado por solicitação do Beneficiário 43 7.971.847  

Empréstimo em vigor 148 54.700.626  

Total 214 81.563.973,98 € 

Unidade: Euros 

 

Segunda Tranche do QREN EQ (INVESTE QREN) 

O processo de aprovação de candidaturas no âmbito da linha de financiamento do INVESTE QREN 

(Sistema de Incentivos) iniciou-se em 2012 e prolongou-se por 2013.  

Porém, a formalização dos contratos de empréstimos relativos a estas decisões de aprovação só se 

iniciou em 2013, verificando-se que, no caso dos empréstimos associados a operações cofinanciadas 

pelo ON.2, a situação a 31/12/2013 é a que consta do quadro seguinte. 

 

Quadro 2.6.2.3 – QREN EQ 2.ª Tranche – Financiamentos aprovados a 31/12/2013 

 Ano de Aprovação pela CCS Número de operações Montante financiamento atribuído 

2012 1         177.178 € 

2013 50           9.988.348 €  

Total 51 10.165.525 € 

Unidade: Euros 
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Período complementar à primeira e segunda tranches 

No período complementar de candidaturas a pedidos de financiamento do QREN EQ, que decorreu 

entre 16 de agosto e 5 de setembro de 2013, foram submetidos 51 pedidos de financiamento 

associados a operações do ON.2, através dos quais foram solicitados empréstimos no montante de 

20,5 milhões de Euros.  

Do conjunto de pedidos apresentados, 40 corresponderam a pedidos de financiamento PIDDAC 

através dos quais foram solicitados empréstimos num montante de 13,8 milhões de Euros e os 

restantes 11 pedidos revestiram a forma de pedidos de financiamento reembolsável representativos 

de 6,7 milhões de Euros. 

Através do procedimento de consulta escrita lançado em 11 de outubro e concluído em 28 de 

outubro, a CCS aprovou a proposta apresentada pelo IFDR, nos termos da qual os 

pedidos/candidaturas a financiamento, associados a operações do ON.2, se caracterizam da seguinte 

forma:  

 

Quadro 2.6.2.4 – QREN EQ Período Complementar – Financiamentos atribuídos 

Tipo de Decisão 

Pedidos de Pagamento PIDDAC - AC Pedidos de Pagamento Reembolsáveis Total 

N.º 
Montante 
Solicitado 

Montante 
Aprovado 

N.º  
Montante 
Solicitado 

Montante 
Aprovado 

N.º  
Montante 
Solicitado 

Montante 
Aprovado 

Elegível 26 11.307.394 9.424.194 5 4.492.200 4.192.020 31 15.799.594 13.616.214 

 

 

Assim, deste período complementar à primeira e segunda tranches do QREN EQ, foram decididos 

favoravelmente 31 empréstimos, a que corresponde um montante de 13,6 milhões de Euros. Deste 

conjunto de empréstimos, 12, com um montante atribuído de 880 mil Euros, respeitam à linha de 

financiamento ao Sistema Científico e Tecnológico Nacional, só operacionalizada a partir desta fase 

de candidaturas. 

Em síntese, a 31/12/2013, considerando todos os períodos de candidaturas ao QREN EQ, 

encontram-se em vigor 230 empréstimos
63

 associados a operações cofinanciadas pelo ON.2, a que 

corresponde um montante atribuído de 78,5 milhões de Euros. 

 

 

  

                                                           
63

 A lista de operações com empréstimos QREN EQ em vigor a 31/12/2013 encontra-se disponível no Anexo A.4. 
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2.6.2. Instrumentos de Engenharia Financeira  

 

No Eixo Prioritário 4 - Coesão Local e Urbana do Programa ON.2 está definida a afetação de 

recursos a instrumentos de engenharia financeira para apoio a operações de reabilitação urbana, nos 

termos do artigo 44º do regulamento geral dos fundos.  

A iniciativa JESSICA- JESSICA Holding Fund Portugal constitui, atualmente, a única participação 

deste Programa Operacional em instrumentos desta natureza, 

Esta Iniciativa é uma forma inovadora de aplicar os fundos estruturais comunitários postos à 

disposição dos Estados membros a favor de projetos inseridos em intervenções integradas de 

desenvolvimento urbano. A sua implementação ocorre através de um Holding Fund cuja gestão foi 

atribuída ao Banco Europeu de Investimento (BEI). Este responde perante um Comité de 

Investimento que representa todos os Programas Operacionais e a Direção Geral de Tesouro e 

Finanças (DGTF), financiadores da Iniciativa. 

Através do JESSICA Holding Fund, a tradicional forma de apoio a projetos isolados, consubstanciada 

em comparticipações a fundo perdido, é substituída pela mobilização de fundos estruturais 

comunitários, numa ótica de financiamento reembolsável (empréstimos) e no âmbito de novos 

mecanismos de engenharia financeira: os Fundos de Desenvolvimento Urbano (FDU). 

Os FDU, com contribuições do Fundo de Participações JESSICA, podem investir num leque variado 

de projetos enquadrados num Plano Integrado de Desenvolvimento Urbano Sustentável, com 

destaque para: (i) os domínios da reabilitação e regeneração urbanas em cidades de média/grande 

dimensão; (ii) eficiência energética e energia renovável em áreas urbanas; (iii) revitalização 

económica de áreas urbanas direcionada para PME e empresas inovadoras; (iv) disseminação de 

tecnologias de informação e comunicação em áreas urbanas, incluindo banda larga e infraestrutura 

sem-fios. 

Neste enquadramento, o Fundo de Participações JESSICA Portugal é, assim, a entidade beneficiária 

dos apoios, sendo os seus destinatários finais as entidades públicas ou privadas, coletivas ou 

singulares, com ou sem fins lucrativos, que disponham de contabilidade organizada segundo as 

normas legais que nessa matéria lhe sejam aplicáveis, e que promovam Projetos Urbanos no âmbito 

de planos integrados de desenvolvimento urbano sustentável, selecionados pelos Fundos de 

Desenvolvimento Urbano. 

O Funding Agreement entre a Autoridade de Gestão do ON.2, a DGTF e o BEI, para a criação de um 

Fundo de Participação no âmbito desta Iniciativa, foi celebrado em julho de 2009. Seguiu-se, então, a 

operacionalização da iniciativa JESSICA assegurando o cumprimento de um conjunto de requisitos 

que permitiram proceder à transferência das verbas para constituição do Holding Fund. 
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Das etapas subsequentes desta operacionalização, já descritas no Relatório de Execução Anual de 

2012, realçamos: 

 o processo de seleção e aprovação dos FDU que culminou com a assinatura, em 11 de outubro 

de 2011, dos Acordos Operacionais celebrados entre os PO e as entidades gestoras dos FDU (o 

BPI - Banco Português de Investimento, no caso do ON.2);  

 a transferência do FDU da Caixa Geral de Depósitos do POVT para o ON.2, no início de 2013, 

em resultado do exercício de Reprogramação Estratégica do QREN que, em dezembro de 2012, 

concentrou a elegibilidade do fundo JESSICA nos PO Regionais do Continente; 

 ainda em 2012, foi realizado um conjunto de tarefas necessárias a assegurar todas as condições 

legais, operacionais e financeiras para que fosse possível iniciar o financiamento de projetos 

através dos FDU.  

A estrutura do JESSICA Holding Fund no PO Norte é, assim, a seguinte: 

 

Quadro 2.6.2.1 - Plano Financeiro da Operação JESSICA em vigor no ON.2 (na sequência da reprogramação estratégica de 2012)  

PO NORTE 

Plano Financeiro da Operação JESSICA 

CT 

Despesa Pública 

Privado
64

 

Total Fundo OE 
Outros 

(Público)
65

 

JESSICA 67.582.418 67.582.418 45.000.000 16.153.846 6.428.572 0 

BPI 46.153.846 46.153.846 30.000.000 16.153.846 0 0 

CGD 21.428.572 21.428.572 15.000.000 0 6.428.572 0 

Unidade: Euros 

 

No que respeita à utilização do FDU do ON.2, até ao final de 2013, foram assinados contratos de 

empréstimo para 20 projetos, totalizando 106,4 milhões de euros de investimento total, sendo o valor 

do empréstimo de 47,3 milhões de euros. Os contratos celebrados respeitam aos setores do Turismo 

(10), Comércio (4), Equipamentos Sociais (1), Educação (1), Saúde (1), Reabilitação Urbana (1), 

Cultura (1) e a um Fundo Imobiliário (1). 

 

Quadro 2.6.2.2 – JESSICA Holding Fund: lista de contratos celebrados
66

 

Ano 
Contrato 

FDU Concelho Tipo Designação 
Investimento 

total 
Tranche 
JESSICA 

Tranche 
FDU 

TOTAL 
JESSICA 

Desembolsos 
JESSICA 

2012 BPI Porto Comércio Espaço Restauração Clérigos 1.800.000 550.000 550.000 1.100.000 650.000 

2012 BPI Trofa Equipamento Social Lar S.C. Misericórdia Trofa 2.295.000 450.000 450.000 900.000 450.000 

2012 BPI Porto Turismo Pestana Porto Carlton 5.700.000 2.250.000 2.250.000 4.500.000 0 

2012 BPI Porto Turismo 
CP71 – Oporto Tourist 

Apartments 
1.350.000 575.000 575.000 1.150.000 168.814 

2013 BPI Vizela Comércio Vizesedas 5.925.000 2.575.000 2.575.000 5.150.000 2.575.000 

2013 BPI Porto Comércio Restaurante BB Gourmet 300.000 150.000 150.000 300.000 124.427 

                                                           
64

 O BPI não assegura contrapartida nacional nos PO Norte e Alentejo, sendo essa comparticipação assegurada pela DGTF. 
65

 Corresponde à contrapartida nacional assegurada pelas entidades gestoras dos FDU:CGD. 
66

 A informação constante deste Quadro difere da registada no Anexo VI deste Relatório, na parte respeitante ao Fundo 
Imobiliário da responsabilidade da CGD, o qual consta do Quadro mas não do Anexo, dado este último registar apenas os 
contratos de empréstimo com os destinatários finais, 
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Ano 
Contrato 

FDU Concelho Tipo Designação 
Investimento 

total 
Tranche 
JESSICA 

Tranche 
FDU 

TOTAL 
JESSICA 

Desembolsos 
JESSICA 

2013 BPI Porto Educação Porto Business School 15.324.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000 1.500.000 

2013 BPI Vila Verde Saúde SCM Vila Verde 6.620.000 1.100.000 1.100.000 2.200.000 1.100.000 

2013 BPI Porto Turismo Loftpuzzle 1.940.000 580.000 580.000 1.160.000 384.229 

2013 BPI Porto Turismo 
Reabilitação edifício da antiga 

Bolsa do Pescado para 
instalação de hotel 

12.125.000 2.720.000 2.720.000 5.440.000 0 

2013 BPI Porto Turismo 
Remodelação do Hotel do 

Parque 
3.400.000 1.050.000 1.050.000 2.100.000 0 

2013 BPI Porto Turismo 
Remodelação Hotel em 

Cedofeita 
1.801.000 675.000 675.000 1.350.000 0 

2013 BPI Porto Cultura Irmandade dos Clérigos 2.926.000 500.000 500.000 1.000.000 0 

2013 BPI Porto Turismo 
Alphaville - Palácio Condes de 

Azevedo 
4.110.000 1.380.000 1.380.000 2.760.000 0 

2013 CGD Porto Reabilitação Urbana 
Reabilitação sistemática do 
Quarteirão das Cardosas 

11.200.000 526.316 473.684 1.000.000 526.316 

2013 CGD Porto Turismo Hoster Inspire&Expire 240.000 63.157 56.842 119.999 6.316 

2013 CGD Barcelos Comércio Martim e Vilas 1.000.000 318.000 282.000 600.000 304.421 

2013 CGD Norte Fundo Imobiliário Fundo Cidades de Portugal 8.833.333 2.650.000 6.183.333 8.833.333 0 

2013 CGD Porto Turismo HOTI 7.400.000 740.000 660.000 1.400.000 578.948 

2013 CGD Porto Turismo 
"Palácio Batalha Hotel (Cristóvão 

Belfo)" 
12.039.666 1.684.211 1.515.789 3.200.000 276.189 

Total 106.328.999 22.036.684 25.226.648 47.263.332 8.644.660 

Unidade: Euros 

 

O ritmo de execução deste instrumento de financiamento para a regeneração urbana acelerou de 

forma acentuada em 2013, verificando-se que o compromisso atinge 33% do financiamento definido, 

se considerados os dois FDU em conjunto. É, no entanto, o FDU do BPI, FDU que mais cedo iniciou 

os processos de contratação de empréstimos, aquele que apresenta uma taxa de compromisso 

superior (35%).  

Em termos de desembolsos, o valor alcançado a 31/12/2013 representa 13% do valor sob gestão, o 

qual ficou aquém da meta de 50% estabelecida pelo Comité de Investimento para os FDU. Esta meta 

foi, entretanto revista, estabelecendo-se que deverá ser alcançada uma taxa de desembolso de 40% 

em junho de 2014. 

 

Quadro 2.6.2.3 – JESSICA Holding Fund: Execução por FDU em 31/12/2013 

FDU Valor sob Gestão 
Valor JESSICA 
comprometido 

Valor JESSICA 
desembolsado 

% Comprometido % Desembolsado 

BPI 46.153.846 16.055.000 6.952.470 35% 15% 

CGD 21.428.572 5.981.685 1.692.190 28% 8% 

Total 67.582.418 22.036.685 8.644.660 33% 13% 

Unidade: Euros 

 



 

 

| 98 

Relatório de Execução.2013 

Tendo em conta o número de candidaturas que no fim de 2013 se encontram em processo de 

contratação (10) e em apreciação, é expectável uma alteração significativa no primeiro trimestre do 

ano de 2014, quer em termos de número e valores de financiamentos concedidos, quer em termos de 

diversificação da tipologia de projetos apoiados. 

 

Quadro 2.6.2.4 – JESSICA Holding Fund: lista de contratos de empréstimo em processo de contratação 

FDU Concelho Tipo Designação 
Investimento 

total 
Tranche 
JESSICA 

Tranche 
FDU 

TOTAL 
JESSICA 

BPI Amares 
Eq. 

Social 
SCM Amares 335.000 125.000 125.000 250.000 

BPI Braga 
Eq. 

Social 
Reabilitação de Edifício no Centro Histórico de Braga 800.000 400.000 400.000 800.000 

BPI Porto Turismo Reabilitação de Edifício na Ribeira para instalação de um hostel 3.460.000 1.730.000 1.730.000 3.460.000 

BPI Porto Turismo Hotel de charme na Rua Sá da Bandeira 8.000.000 3.000.000 3.000.000 6.000.000 

BPI Porto Turismo Apartamentos Turísticos Rua Correia de Sá 426.000 123.000 123.000 246.000 

BPI Porto Turismo Hostel em concessão estatal 800.000 300.000 300.000 600.000 

BPI Porto Turismo 
Reabilitação de Edifício na freguesia da Vitória para instalação de hotel 
de 3 estrelas 

4.737.000 1.318.500 1.318.500 2.637.000 

CGD Porto Turismo Hostel  3.875.000 1.157.895 1.042.105 2.200.000 

CGD 
Vila Nova de 

Cerveira 
Educaç

ão 
Reabilitação de antigo quartel de bombeiros para Escola Superior de 
arquitectura, artes plásticas e design 

1.000.000 421.053 378.947 800.000 

CGD Guimarães Turismo 
Hotel Guimarães 
Grupo Endutex-Palco Moderno 

2.645.000 1.392.106 1.252.894 2.645.000 

Total 26.078.000 9.967.554 9.670.446 19.638.000 

Unidade: Euros 

 
 
 

 

2.7 Acompanhamento e Avaliação 

 

2.7.1 Acompanhamento 

 

2.7.1.1 Autoridade de Gestão 

 

Apresenta-se, de seguida, alguns aspetos relativos à atividade de acompanhamento desenvolvida 

pelos órgãos de gestão do Programa. Esta informação é complementada pela referência a outras 

dimensões do acompanhamento autonomizadas nos restantes pontos deste subcapítulo, bem como 

pelos elementos relativos às medidas identificadas nos pontos 2.3 e 3 deste Relatório. 
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Procedimentos internos estabelecidos  

Durante o ano de 2013 foram produzidas novas orientações de apoio às Estruturas Técnicas e às 

entidades beneficiárias e foram definidos e divulgados outros documentos de enquadramento 

normativo ou de apoio, de modo a melhorar a eficiência e a qualidade da gestão. Estes documentos 

são sumariamente identificados no quadro seguinte. 

 

Quadro 2.7.1.1.1 – Orientações técnicas e de gestão e outros documentos de enquadramento (Operações Públicas)67 

ORIENTAÇÕES DE GESTÃO 

Orientação de Gestão 9 (2009) – Rev 1 (2013)  - Projetos Geradores de Receitas 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS  

Orientação Técnica Específica 1 (2013) - Novas Medidas Tendentes à Simplificação Processual: Alteração de Operações 

Orientação Técnica Específica 1 (2012) – Rev 1 (2013) - Ações de acompanhamento no local das operações promovidas pela AG 

OUTRAS ORIENTAÇÕES  

. Não elegibilidade de novas atividades ou intervenções no contexto de reprogramações das operações 

. Elegibilidade da taxa de licença de construção 

. Elegibilidade de despesas com trabalhos de fiscalização e de elaboração de projetos  

. Elegibilidade de custos com reforços de cauções 

. Criação de conta bancária específica para depósito e reforço de caução (contratos públicos) 

. Prestação de garantia bancária 

. Clarificação e redefinição de alguns procedimentos internos de verificação de despesas 

DOCUMENTAÇÃO DE APOIO E ENQUADRAMENTO 

. Alterações às minutas do contrato de financiamento e adendas 

. Procedimentos e circuitos internos de apoio à decisão e harmonização de modelos 

. Atualização do Guião de apoio à apresentação de Contas de Fornecedores 

. Atualização do Guião de apoio à apresentação dos Relatório de Execução Anual e Final 

 

Principais atividades desenvolvidas 

A par da realização das tarefas básicas de suporte às principais funções da estrutura de gestão, a 

atividade levada a cabo pela Autoridade de Gestão ao longo de 2013 foi marcada por algumas linhas 

de preocupação dominantes, já perspetivadas no Relatório de 2012: 

 Assegurar níveis de compromisso adequados à prossecução dos objetivos do Programa e à 

realização plena da dotação programada, considerando a metodologia de overbooking entretanto 

estabilizada, por via da aprovação de candidaturas pendentes e das apresentadas no âmbito de 

novos avisos ou de fases de avisos já abertos. 

 Operacionalizar o apoio às novas tipologias de projetos decorrentes da 2ª reprogramação, 

designadamente as abrangidas pelo Programa “Impulso Jovem” e pelo SIALM; 

                                                           
67

 Ver outras orientações relativas aos Sistemas de Incentivos no ponto 2.7.1.2 Organismos Intermédios e Subvenções 
Globais. 
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 Incrementar a execução dos projetos, tendo como metas o cumprimento da Regra n+2 do ano 

2013 e uma taxa global de execução do Programa de 75%, prosseguindo a monitorização 

periódica de compromissos sem capacidade de execução; 

 Melhorar a eficiência da gestão, através da simplificação e desmaterialização de procedimentos, 

com especial incidência nos processos de análise de alterações das operações e de pedidos de 

pagamento (redução significativa do passivo de pedidos de pagamento pendentes por falta de 

elementos e melhoria dos tempos médios de análise e validação da despesa)
68

; 

 Reduzir de forma significativa o número de operações que aguardavam o encerramento, 

procurando ultrapassar alguns dos constrangimentos de que dependia o fecho de um número 

significativo de operações fisicamente concluídas, em especial relativas aos Centros Escolares
69

; 

 Intensificar os esforços de controlo interno e melhorar o acompanhamento das auditorias 

externas; 

 Acompanhar o exercício de avaliação intercalar do Programa. 

O acompanhamento dos Grandes Projetos e das alterações decorrentes da entrada em vigor da Lei 

nº 75/2013 veio a exigir um investimento superior ao previsto.   

Em consonância com preocupações sinalizadas, apresenta-se de seguida algumas atividades 

desenvolvidas, a título ilustrativo e sem pretensões de exaustividade.  

 

Monitorização da execução 

A par da monitorização efetuada pelo Centro de Observação das Dinâmicas Regionais do Norte
70

, 

relativa às condições de contexto, bem como à execução e aos efeitos das políticas públicas e dos 

respetivos instrumentos de financiamento na Região, a Autoridade de Gestão assegura um conjunto 

de rotinas de monitorização que visam o acompanhamento e o controlo de gestão, contando, para o 

efeito, com o suporte do Sistema de Informação SIGON.2, bem como da aplicação de Sistema de 

Business Intelligence BI-QREN, aplicação de data warehouse associada ao SIGON.2.    

Entre estas rotinas, contam-se as que decorrem de obrigações mensais da monitorização física, 

operacional e financeira do QREN. Neste âmbito, a Autoridade de Gestão continuou a recolher e a 

reportar periodicamente, junto do IFDR, um conjunto de dados relativos a fluxos financeiros, 

indicadores de realização física e financeira e outros indicadores de gestão, de acordo com as 

normas e as especificações técnicas definidas por este Instituto. Assim, foi dada continuidade ao 

                                                           
68

 Ver melhorias introduzidas no SIGON.2 identificadas no ponto “2.7.1.6. Sistema de Informação”. 
69

 Em especial, a clarificação da elegibilidade de despesas com trabalhos de fiscalização e de elaboração de projetos aplicável 
aos Avisos da tipologia RRE EB1,2, apenas ultimada no final do 1º trimestre de 2013. 
70

 Instituído a 15/12/2008, nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei 312/2007, pela CMC dos PO Regionais do Continente. É 
dinamizado pela CCDRN que lhe presta apoio técnico, administrativo e logístico. Apoia o exercício de competências da 
Comissão de Acompanhamento Estratégico, em articulação com o Observatório do QREN. 
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reporte de novos indicadores iniciado em 2012, designadamente relativos a fluxos e tempos médios 

de alguns procedimentos (ex.: análise de pedidos de pagamento) e à descativação de compromissos. 

Continuou-se ainda a assegurar rotinas de produção de indicadores de gestão que suportaram a 

reflexão da Comissão Diretiva em áreas como a monitorização do cumprimento de objetivos de 

gestão (execução financeira, pagamentos e tempos médios de processamento), a gestão de 

dotações orçamentais e compromissos e a avaliação de compromissos sem capacidade de 

execução
71

.  

Adicionalmente, foram empreendidos esforços no sentido de melhorar o sistema de registo e 

monitorização dos indicadores físicos
72

 e introduzidas novas rotinas de monitorização, com especial 

incidência no controlo de atrasos na apresentação de pedidos de pagamento e de formalização do 

encerramento. 

Ilustra-se, de seguida, algumas destas atividades de monitorização e respetivos resultados: 

 

i. Validação de despesa 

No ano de 2013 a Autoridade de Gestão identificou como um dos seus objetivos de gestão a redução 

dos tempos médios de validação de despesa para 30 dias
73

. Como se pode constatar na figura 

seguinte observou-se uma diminuição do tempo médio de validação das despesas Não obstante as 

diligências efetuadas e a evolução verificada, no final do ano de 2013 estávamos ainda aquém desse 

desiderato (42 dias). De facto, o cumprimento dessa meta foi prejudicado pelo significativo número de 

pedidos de pagamento que se mantinham pendentes durante um largo período de tempo, 

aguardando elementos do promotor que permitissem a sua validação. Até ao final do ano, foi possível 

expurgar a quase totalidade destas situações do stock de pedidos de pagamento, passando, de 1 de 

janeiro a 31 de dezembro, no caso das operações públicas, de um montante acumulado de 1.300 

pedidos de pagamento por validar (78 M€ de montante elegível), para 616 pedidos de pagamento por 

validar (28 M€ de montante elegível). 

 

  

                                                           
71

 Neste caso, suportada pela Orientação Técnica Específica 2 (2012) e por uma nova funcionalidade desenvolvida no 
SIGON.2. 
72

 Foi concretizada uma primeira fase de desenvolvimentos incorporados no Sistema de Informação SIGON.2. Já em de 2014, 
foram introduzidos novos ajustamentos e efetuada formação dos colaboradores, tendo em vista a atualização do histórico e 
registo relativo a novas operações. 
73

 Média dos tempos de análise (em dias úteis) dos pedidos de pagamento entrados e validados no ano de 2013 (por referência 
às operações públicas e sem considerar Justificações de Adiantamento) 
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Figura 2.7.1.1.1 - Evolução dos tempos de validação da despesa (Operações públicas) 

 

 

Impõe-se, assim, a manutenção deste objetivo, cumprindo registar que, no que respeita às operações 

públicas, os primeiros meses de 2014 viram já melhorar significativamente o indicador em causa. 

 

ii. Compromissos sem capacidade de execução 

Na sequência da RCM 33/2012, de 15 de março (“Operação Limpeza”), de que resultou uma 

determinação dirigida às Autoridades de Gestão do QREN no sentido de adotarem medidas 

corretivas da manutenção de elevados montantes comprometidos em projetos sem execução 

financeira, e de acordo com as orientações de gestão adotadas
74

, a Autoridade de Gestão 

prosseguiu, em 2013, a rotina de monitorização de compromissos sem capacidade de execução, com 

especial incidência nas seguintes situações consideradas mais críticas: (i) operações aprovadas sem 

contrato, (ii) operações contratadas sem execução, decorrido o período de 6 meses desde a data da 

celebração do contrato, e (iii) operações com execução inferior a 10%, decorrido mais de um ano 

sobre a data da celebração do contrato.  

No que respeita às operações públicas, no ano em causa foram assim concretizados 6 exercícios de 

periodicidade bimestral, no conjunto dos quais foram notificadas 120 operações em incumprimento 

(6% relativas a não celebração do contrato, 44% sem início de execução e 50% com execução 

inferior ao limiar definido). Dessas notificações, resultaram 11 rescisões até 31/12/2013. Embora este 

acompanhamento, por si, não seja suficiente para ultrapassar os obstáculos que estão na base dos 

incumprimentos, induz os promotores a acelerarem a execução e tem um potencial dissuasor de 

futuros incumprimentos. 

A este propósito, refira-se ainda o acompanhamento do ritmo de apresentação de pedidos de 

pagamento, no âmbito do qual foram sendo notificados promotores de operações com hiatos 

superiores a 4 meses.  

                                                           
74

 Orientação Técnica Específica 2 (2012) - Processo interno de avaliação mensal dos compromissos sem capacidade de 
execução e Orientação de Gestão 10/2011 da Rede de Incentivos QREN. 
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iii. Verificações no local 

Como se detalha na Figura seguinte, ao longo de 2013, foram realizadas 1067 verificações no local, 

incluindo visitas “completas” (vertente física e financeira) e parciais. Entre estas, incluem-se 437 

visitas completas e com relatório aprovado, consideradas para efeitos da certificação da despesa
75

.  

A título ilustrativo, a figura seguinte evidencia o esforço empreendido pelas Estruturas Técnicas do 

ON.2 em 2013, ano em que duplicou o nº total de visitas (completas e parciais) efetuadas a 

operações face ao verificado em 2012. 

 

Figura 2.7.1.1.2 - Evolução das visitas ao local realizadas por Eixo Prioritário 

 

 

As diligências adotadas (contratação de serviços de entidades externas e reforço das equipas que, 

nos Secretariados Técnicos e nas Estruturas Sub-regionais, com a colaboração das CIM, procedem à 

realização destas tarefas) produziram uma clara melhoria face ao número médio de visitas concluído 

nos anos anteriores. Reconhece-se, contudo, a necessidade de continuar a investir nesta tarefa, para 

que possam ser cumpridos os níveis de abrangência e os ritmos desejáveis, nos termos da 

metodologia adotada pela Autoridade de Gestão
76

.  

 

iv. Encerramento de operações 

Tendo em vista assegurar a prossecução dos resultados dos projetos e as condições para o 

adequado processo de encerramento do Programa, minimizando a sobreposição entre o 

                                                           
75

 Em complemento desta informação, ver também elementos mais detalhados sobre as verificações no local realizadas pelos 
Organismos Intermédios (Ponto 2.7.1.2) e no Ponto 2.7.1.5. Sistema de Gestão e Controlo (Controlo Interno). 
76

 Vide Orientação Técnica Específica 1 (2012) - Ações de acompanhamento no local das operações promovidas pela 
Autoridade de Gestão. 
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encerramento do atual QREN e o arranque do próximo período de programação, foram ainda 

intensificados os esforços de fecho das operações apoiadas.  

O quadro seguinte apresenta a situação no final do ano em apreço, evidenciando algum atraso no 

encerramento formal dos projetos. De facto, embora uma parte significativa dos mesmos se encontre 

já fisicamente concluída, tem-se revelado mais lenta a conclusão financeira e a concretização dos 

procedimentos necessários ao seu encerramento formal. 

 

Quadro 2.7.1.1.2 – Encerramento de operações a 31/12/2013 

Eixo Prioritário / 
Vertente 

 TOTAL   Contratadas Concluídas 
Contratadas c/ data 

de conclusão 
anterior a 01/11/2013 

Taxa de 
Encerramento 

Taxa de 
Incumprimento 

 Nº  FEDER  Nº  FEDER  Nº  FEDER  Nº  FEDER  Nº  FEDER  Nº  FEDER 

EP 1 3.687 970.857 3.119 862.861 568 107.996 1.310 305.666 15% 11% 42% 35% 

Sistemas de Incentivos 3.151 553.380 2.637 453.928 514 99.452 1.117 208.339 16% 18% 42% 46% 

Outras 481 388.677 428 380.206 53 8.471 40 13.224 11% 2% 9% 3% 

Contratualização 55 28.800 54 28.727 1 73 153 84.103 2% 0% 283% 293% 

EP 2 319 230.709 292 216.785 27 13.924 112 62.641 8% 6% 38% 29% 

Outras 275 190.922 250 179.455 25 11.467 25 20.792 9% 6% 10% 12% 

Contratualização 44 39.788 42 37.330 2 2.457 87 41.849 5% 6% 207% 112% 

EP 3 232 248.616 167 227.551 65 21.065 113 75.905 28% 8% 68% 33% 

Outras 232 248.616 167 227.551 65 21.065 113 75.905 28% 8% 68% 33% 

EP 4 1.227 1.136.525 1.126 1.098.306 101 38.219 839 699.940 8% 3% 75% 64% 

Outras 655 496.771 563 467.515 92 29.257 462 472.977 14% 6% 82% 101% 

Contratualização 572 639.754 563 630.791 9 8.963 377 226.964 2% 1% 67% 36% 

EP 5 63 57.733 27 45.682 36 12.050 14 36.229 57% 21% 52% 79% 

Outras 63 57.733 27 45.682 36 12.050 14 36.229 57% 21% 52% 79% 

Total PO 5.528 2.644.440 4.731 2.451.185 797 193.255 2.388 1.180.381 14% 7% 50% 48% 

Unidade: Milhares de Euros 

 

Estes atrasos fazem-se sentir, com especial incidência, nos Eixos 3 e 4, onde se concentra um maior 

número de operações em fase mais adiantada do ciclo de vida, e entre os projetos de iniciativa 

municipal. Para além de alguma dificuldade de resposta das estruturas técnicas, tal atraso parece 

ser, em larga medida, explicado (i) pelas dificuldades financeiras enfrentadas pelas entidades, (ii) 

pela necessidade de esclarecer dúvidas sobre a elegibilidade de despesas com trabalhos de 

fiscalização e de elaboração de projetos e a subsequente reprogramação das operações visadas; (iii) 

pelo período de “suspensão” da atividade e da instalação dos novos órgãos decorrente da realização 

das eleições autárquicas e da entrada em vigor da Lei 75/2013, de 12 de setembro. 
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Quadro 2.7.1.1.3 – Evolução do processo de encerramento de operações (2009-2013) 

Ano n 

Operações contratadas a 
31/12/Ano n 

 ( A ) 

Operações com data de 
conclusão anterior a 

01/11/Ano n 
( B ) 

Operações concluídas a 
31/12/Ano n 

( C ) 

Taxa de encerramento 
 ( C ) / ( A ) 

Taxa de incumprimento 
( B-C ) / ( A ) 

Número 
Operações 

 FEDER 
aprovado  

Número 
Operações 

 FEDER 
aprovado  

Número 
Operações 

 FEDER 
aprovado  

Número 
Operações 

 FEDER 
aprovado  

Número 
Operações 

 FEDER 
aprovado  

2009 1433 704.572 111 61.585 0 0 0,0% 0,0% 7,7% 8,7% 

2010 2741 1.569.795 739 257.218 11 1.134 0,4% 0,1% 26,6% 16,3% 

2011 3899 2.311.666 1195 586.708 78 19.307 2,0% 0,8% 28,6% 24,5% 

2012 4186 2.422.670 2196 901.341 289 47.706 6,9% 2,0% 45,6% 35,2% 

2013 5528 2.644.440 3183 1.373.413 797 193.255 14,4% 7,3% 43,2% 44,6% 

 

Também neste domínio a Autoridade de Gestão procurou obviar estas dificuldades, procurando 

intensificar as tarefas associadas (incluindo a realização de visitas), promovendo reuniões de trabalho 

com as EAT das CIM e alertando os promotores para a necessidade de apresentação do pedido de 

pagamento de saldo da operação e/ou do respetivo Relatório Final, sob pena de as operações serem 

automaticamente reprogramadas, com correção do montante de investimento elegível para o limiar 

apurado à data. A resposta a esta notificação foi satisfatória na medida em que, a generalidade dos 

beneficiários (cerca de 80%) correspondeu ao pedido formulado, sanando a falta ou reprogramando 

as operações. 

 

Boas Práticas 

Finalmente, de entre os procedimentos e atividades iniciados ou com particular expressão no ano de 

2013, realça-se as seguintes “boas práticas”: 

 

Quadro 2.7.1.1.4 – Boas práticas de gestão em 2013 

Aposta na melhoria da eficiência, através: 

- da agilização dos processos de verificação de pedidos de pagamento, procurando reduzir o stock de pedidos pendentes e o tempo médio de validação da despesa; 

- da simplificação de procedimentos de gestão (orientação sobre procedimentos de alteração de candidaturas, clarificação e simplificação de procedimentos de análise da 

despesa, harmonização de modelos e ferramentas de apoio); 

- da desmaterialização e da agilização de processos, por via de novas funcionalidades e ajustamentos ao sistema de informação (apresentação de pedidos de alteração; 

harmonização e simplificação de Fichas de Verificação da Autoridade de Gestão já em uso;  criação de novas Fichas e de um circuito de despachos; nova funcionalidade 

para monitorização de compromissos sem execução (“Operação Limpeza”) e respetivas notificações; 

Redução dos elevados montantes comprometidos em projetos sem realização financeira (“descativação”) e aceleração dos processos de encerramento: 

Continuidade da rotina de avaliação periódica de 
compromissos sem execução (“Operação Limpeza”) 

Operações não contratadas 
Operações contratadas que não iniciaram a execução 
Operações com execução inferior a 10% 
+ 
Operações com atrasos na apresentação de pedidos de pagamento 
Operações com atraso na apresentação de pedidos de saldo e relatórios finais 

Apoio à AMP e CIM na execução do contrato de delegação de competências de gestão e no processo de transição para o novo modelo decorrente da entrada 
em vigor da Lei 75/2013; 

Intensificação de reuniões bilaterais de acompanhamento com promotores, realização de sessões de sensibilização (SIALM) e de apoio à utilização do 
SIGON.2 (IPSS); 

Concretização do Plano de Comunicação 

- Em especial, no que respeita às parcerias mediáticas estabelecidas com o “Porto Canal” e o “Jornal de Notícias” e à produção regular da Newsletter eletrónica, meios 
através dos quais foi possível difundir e divulgar a intervenção do Programa e os projetos apoiados pelos Fundos Estruturais. Releva-se ainda, a este nível, o apoio à 
candidatura ao Prémio Europeu Regiostars e divulgação dos projetos premiados no âmbito desta iniciativa; 

A articulação e colaboração com o Conselho Regional 
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Reuniões da Comissão Diretiva 

Durante o ano de 2013, a Comissão Diretiva realizou 41 reuniões presenciais, correspondendo a uma 

periodicidade quase semanal. Quando a urgência o impunha, foram realizadas consultas escritas 

(11). Nestas reuniões, para além dos membros deste órgão colegial, participaram os Secretários 

Técnicos e Coordenadores, como observadores, bem como outros convidados, sempre que se 

revelou pertinente (ex.: responsável do Gabinete de Comunicação e Marketing e do CODR). Estas 

reuniões constituíram momentos privilegiados de partilha de informação, de reflexão e de 

corresponsabilização pela gestão do Programa. 

Para além dos assuntos presentes nas ordens de trabalhos de quase todas as reuniões realizadas 

durante este ano (informações; deliberação sobre operações – admissão e aprovação de 

candidaturas, alterações/reprogramações, encerramentos, anulações/rescisões; ponto de situação 

dos compromissos e pagamentos; auditorias), salienta-se a discussão frequente de questões 

associadas às preocupações dominantes acima enunciadas, que a produção de 

orientações/documentos de enquadramento ilustra. 

 

Outras reuniões e eventos 

Na linha dos esforços de aceleração da execução e do encerramento de operações, releva-se a 

intensa dinâmica de reuniões realizadas com beneficiários, de modo especial as reuniões efetuadas 

com as CIM e a AMP, com o intuito de transmitir as principais preocupações decorrentes do 

encerramento do Programa e de articular com os Municípios as principais linhas de atuação a 

considerar nesta fase da gestão do Programa.  

A Autoridade de Gestão participou na dinâmica regular de reuniões da Rede Incentivos QREN, 

promovendo a articulação com os restantes programas que operacionalizam o Sistema de Incentivos 

às empresas.  

Foram ainda promovidas reuniões de trabalho e sessões de esclarecimento com os Secretariados 

Técnicos da Autoridade de Gestão, das Estruturas Sub-Regionais e das estruturas técnicas das CIM 

e da AMP (por exemplo, encerramento de operações e realização de visitas), bem como com os 

responsáveis pela coordenação da Iniciativa JESSICA e dos respetivos FDU. 

Em articulação com o CODR, a Comissão Diretiva do ON.2 participou em várias reuniões globais de 

monitorização da implementação do QREN e do PO dinamizadas pela tutela (SEDR), pelo IFDR e 

pelo Observatório do QREN, em especial relativas à monitorização da execução e ao 

acompanhamento de estudos de avaliação. Participou ainda nas reuniões das Comissões de 

Acompanhamento dos restantes PO, sobretudo, dos PO temáticos. 
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O evento anual do ON.2, sob o lema “O Norte marca?”, teve lugar a 10 de dezembro, em Vila Real, 

tendo como objetivo a realização de um balanço da aplicação dos fundos comunitários na Região. 

Contou com a presença de cerca de 250 participantes
77

.  

Ainda em dezembro, a Autoridade de Gestão participou no Encontro Anual dos PO FEDER e Fundo 

de Coesão com a Comissão Europeia, organizada pelo IFDR (reunião bilateral, a 12 desse mês, e 

plenário, a 13). Entre as questões tratadas no encontro bilateral, releva-se o ponto de situação da 

implementação do Programa (dificuldades e medidas adotadas para reforçar a execução; eixos 

prioritários/categorias de investimento ainda com grande diferença entre aprovação e execução e 

perspetivas para 2014), o Evento Anual 2013 do ON.2, a situação dos “Grandes Projetos” e de 

algumas operações que a Comissão Europeia tem vindo a acompanhar, bem como um ponto de 

situação da estratégia regional de especialização inteligente - RIS3
78

. 

 

Formação  

Ao longo de 2013, prosseguiu o esforço de qualificação dos colaboradores da estrutura de gestão 

para o exercício das suas funções, através da participação em ações de iniciativa da própria 

Autoridade de Gestão ou de outras entidades. De um modo geral, constituíram ações de curta 

duração, atingindo-se contudo um significativo volume de formação, tendo em conta o número de 

colaboradores envolvidos.  

Sublinhe-se a iniciativa de organização, pela Autoridade de Gestão, de ações sobre Business 

Intelligence (BI) e de sessões sobre encerramento de projetos e novas funcionalidades do SIGON.2. 

Refira-se, ainda, a participação em workshops promovidos pelo IFDR em articulação com outras 

entidades e em ações promovidas pelo INA. Sem pretendermos ser exaustivos, identifica-se algumas 

das principais temáticas da formação realizada em 2013: 

 Análise de custo-benefício; 

 Comunicação e Marketing Institucional; 

 Contratação Pública; 

 Controlo de Gestão, gestão da mudança, gestão de projetos, gestão da qualidade e inovação; 

 Alterações ao regime Jurídico das Autarquias Locais; 

 Sensibilização às Questões da Igualdade de Género; 

 Informática, segurança de sistemas de informação, redes; 

 MS Excel 2010 - Utilização Avançada e Business Intelligence. 

 

                                                           
77

 Consultar a informação disponibilizada sobre o Evento no ponto “6. Informação e Publicidade” deste Relatório. 
78

 Ver apresentação efetuada pela AG nesse contexto (Anexo A.5). 
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Sublinhe-se igualmente que a formação das equipas de apoio técnico da AMP e das CIM foi uma 

preocupação permanente da Autoridade de Gestão, tendo os técnicos daquelas equipas sido 

incluídos em ações de formação promovidas pela Autoridade de Gestão. 

 

 

2.7.1.2. Organismos Intermédios e Subvenções Globais 

 

Em complemento da informação aduzida nos capítulos 1. Apresentação do ON.2 e 3. Execução por 

Eixo Prioritário, inclui-se neste ponto alguns elementos de caraterização do acompanhamento levado 

a cabo pelos Organismos Intermédios no quadro da delegação de competências efetuada pela 

Autoridade de Gestão
79

.  

 

Protocolos estabelecidos com os Organismos Intermédios associados à gestão dos Sistemas 

de Incentivos 

 

i. Ponto de situação global 

 

Em 2013, manteve-se, sem alterações assinaláveis, o modelo de gestão dos Sistemas de Incentivos 

estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 287/2007, de 17 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 65/2009, 

de 20 de Março, no que respeita à sua arquitetura, atribuições e competências dos organismos 

associados e modo de funcionamento.  

Neste contexto, a Rede SI-QREN, que integra as seis autoridades de gestão (COMPETE e PO 

Regionais que contemplam apoios às empresas) e os quatro organismos intermédios associados à 

gestão dos Sistemas de Incentivos (IAPMEI, Turismo de Portugal, ADI e AICEP), manteve a sua 

dinâmica de articulação, sob a coordenação do COMPETE
80

, em especial, no âmbito da Comissão de 

Seleção da Rede dos Sistemas de Incentivos.  

No ano em apreço, não foram introduzidas alterações nos protocolos estabelecidos com os 

Organismos Intermédios associados à gestão dos Sistemas de Incentivos do Programa ON.2. 

Importa recordar que a delegação de competências atribui aos Organismos Intermédios a análise, 

contratação e acompanhamento de execução dos projetos, tal como a seguir se detalha: 
                                                           
79

 Considerando que os Contratos de delegação com subvenção global estabelecidos com as CIM e a AMP estão associados a 
vários Eixos Prioritários, faz-se aqui um ponto de situação mais detalhado, de modo a permitir uma apreensão global da 
vertente contratualizada.  
80

 Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 162/2007 de 12 de Outubro, cabe à Autoridade de Gestão do 
COMPETE responsabilizar-se pela gestão coordenada dos Sistemas de Incentivos às empresas, designadamente, 
assegurando a assessoria técnica à realização das Comissões de Seleção, bem como a gestão da base de dados comum aos 
vários (SIQREN), a partir da qual se alimenta regularmente o sistema de informação residente em cada PO Regional. 
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Quadro 2.7.1.2.1 – Tipologias associadas à delegação de competências, por Organismo Intermédio 

SI Organismo Intermédio Tipologia 

SI I&DT 
AdI I&DT em co-promoção 

IAPMEI Restantes tipologias 

SI Inovação 

AICEP 
Projetos de dimensão maior ou igual a 25 M€ de Investimento ou que sejam da iniciativa de sejam da 
iniciativa de uma empresa com faturação anual consolidada superior a 75 milhões. 

IAPMEI Restantes tipologias e setores 

TP Setor do Turismo 

SI Qualificação PME 

AICEP Projetos predominantemente de Internacionalização 

IAPMEI Restantes tipologias e setores 

TP Setor do Turismo 

SIALM n.a. (AG) n.a. 

 

Registe-se que, dada a simplificação que se pretendeu imprimir ao processo de seleção e decisão do 

SIALM, a Rede dos Sistemas de Incentivos estipulou que estes ficariam sob a alçada direta de cada 

uma das Autoridades de Gestão dos PO Regionais envolvidos, não carecendo a aprovação dos 

projetos de parecer da Comissão de Seleção da Rede. Não obstante, este Regime de Incentivos foi 

também incorporado no SIQREN, para o qual foram desenvolvidos formulários e ferramentas de 

análise específicos, permitindo a gestão da correspondente informação de forma integrada com os 

restantes SI.  

Assim, relativamente às 11.268 candidaturas apresentadas ao ON.2 no âmbito dos Sistemas de 

Incentivos até ao final de 2013, cerca de 65% enquadram-se no âmbito de análise do IAPMEI, logo 

seguido da AICEP (aproximadamente 21% do mesmo total). Também ao nível do montante de 

investimento candidatado se verifica a predominância do IAPMEI (cerca de 2.583 M€, correspondente 

a 50% do montante global), sendo de destacar a relevância do Turismo de Portugal quanto a este 

indicador, atenta a sua representatividade de quase 25% no custo total previsto, acima do peso da 

AICEP, que por força de projetos de menor dimensão financeira média, conta apenas com cerca de 

22% do investimento apresentado. 

Do ponto de vista da aprovação, a repartição das operações por Organismo Intermédio segue a uma 

estrutura semelhante, igualmente com destaque para o IAPMEI, com cerca de 66% dos projetos 

aprovados e 57% do respetivo custo elegível. Segue-se a AICEP que, ao nível do número de 

projetos, acompanha cerca de 19% das 3.772 operações aprovadas (líquidas de 

anulações/rescisões), correspondendo, aproximadamente, a 17% do investimento elegível. 
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Figura 2.7.1.2.1 – Candidaturas apresentadas e aprovadas por Organismo Intermédio (2007-2013) 

Candidaturas apresentadas Candidaturas aprovadas (Líquidas de Anulações/Rescisões) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A atuação dos Organismos Intermédios, ao nível dos processos de análise de candidaturas e de 

acompanhamento, está evidenciada nos Pontos 2.7.1.5. e 3.1.2.1. Em complemento dessa 

informação, importa aludir aqui ao Plano de Verificações no Local dos Organismos Intermédios. 

A Orientação de Gestão 3.Rev.2 (2013) estabelece um conjunto de Procedimentos de Verificações de 

Gestão a serem adotados pela Autoridade de Gestão e pelos Organismos Intermédios, sendo que, no 

que concerne às verificações no local, a referida Orientação de Gestão prevê que as mesmas sejam 

efetuadas pelos Organismos Intermédios, no âmbito da delegação de competências feita pela 

Autoridade de Gestão do ON.2. Trata-se de ações de acompanhamento para verificação da execução 

física das operações no seu local de realização, efetuadas por amostragem, de acordo com as regras 

de execução aprovadas pela Comissão Europeia nos termos do n.º 3 do artigo 13º do Regulamento 

(CE) 1828/2006, e segundo um “Plano Anual de Verificações no Local” a definir pela Autoridade de 

Gestão do ON.2. Neste contexto, a Unidade de Apoio aos Sistemas de Incentivos elaborou o Plano 

Anual de Verificações no Local de 2013 que foi aprovado pela Comissão Diretiva na sua reunião de 

18-12-2013. 

Tal plano é composto por 20 projetos, cf. quadro seguinte, pretendendo-se que as verificações sejam 

levadas a cabo pelos Organismos Intermédios no primeiro trimestre de 2014. 

 

Quadro 2.7.1.2.2 – Plano de Verificações 2013 dos Organismos Intermédios, por Medida 

OI | Medida N.º Proj. 

AdI 1 

I&DT Empresas/Projetos em Copromoção 1 

AICEP 1 

SI Qualificação PME/Projetos Conjuntos 1 

IAPMEI 14 

I&DT Empresas/Projetos Individuais 1 
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OI | Medida N.º Proj. 

I&DT Empresas/Vale I&DT 1 

Criação e Reforço de competências Internas de I&DT/Núcleos de I&DT 1 

SI Inovação/Inovação Produtiva 6 

SI Qualificação PME/Projetos Individuais e de Cooperação 1 

SI Qualificação PME/Vale Inovação 4 

TP 4 

SI Inovação/Empreendedorismo Qualificado 1 

SI Qualificação PME/Projetos Individuais e de Cooperação 3 

Total 20 

 

As verificações efetuadas no âmbito destas ações de acompanhamento dão origem a um Relatório 

Técnico da Visita, em suporte eletrónico, onde se evidenciam as verificações efetuadas, através do 

preenchimento das respetivas checklists, os seus resultados/conclusões e as medidas a adotar para 

correção das anomalias eventualmente detetadas. 

Durante o ano de 2013, foram encerradas 3 verificações no local, através da conclusão do respetivo 

Relatório Técnico de Visita (RTV) Definitivo, encontrando-se ainda por findar o procedimento para 12 

operações do plano de 2012. De notar que este apuramento não é coincidente com as verificações 

no local efetivamente concretizadas – 12 em 2013 no âmbito do Plano Anual de Verificações de 2012 

– mas, tão somente, representativo da aprovação pelos Organismos Intermédios de relatórios 

definitivos. 

 

Quadro 2.7.1.2.3 – Verificações no local realizadas e concluídas 

Plano Anual 

C/ RTV Definitivo 

S/ RTV Definitivo TOTAL 

Até 2013 2013 2014 

2009 4 
   

4 

2010 11 
   

11 

2011 9 2 
  

11 

2012 
 

1 1 12 14 

Total 24 3 1 12 40 

 

 

Assim, no caso dos processos que contam já com a conclusão e aprovação do relatório técnico 

definitivo, até ao final de 2013, foi detetada uma taxa de erro global de cerca de 0,91%. 

 

Quadro 2.7.1.2.4 – Consequências Financeiras das Ações de Verificação no Local com RTV Definitivo 2007-2013 

Plano Anual Nº Proj. Despesa Elegível Controlada (a) Despesa Elegível Irregular (b) 
Taxa de Erro  

(b)/(a) 

2009 4 1.371.379,46 € 31.472,87 € 2,29% 

2010 11 1.284.413,14 € 6.621,12 € 0,52% 

2011 11 2.223.226,06 € 14.816,64 € 0,67% 

2012 2 928.020,37 € 5,06 € 0,00% 

Total 28 5.807.039,03 € 52.915,69 € 0,91% 
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De salientar ainda que os Organismos Intermédios procedem adicionalmente a ações de verificação 

no local nos termos do estipulado na Orientação de Gestão 2.Rev.2 (2010), em sede de 

encerramento dos investimentos: para aferir da conclusão física do investimento, o Organismo 

Intermédio assegura, no caso dos projetos de investimento de natureza maioritariamente tangível, a 

realização de uma visita ao local do projeto, após a receção do pedido de encerramento do 

investimento. É também habitual a realização de verificações no local no âmbito de projetos que 

requeiram avaliação científica final. 

O envolvimento dos Organismos Intermédios IAPMEI e Turismo de Portugal na gestão dos Sistemas 

de Incentivos ocorre ainda ao nível financeiro, tendo sido delegada nestas entidades a competência 

de transferir os apoios diretamente para os beneficiários. A este respeito, abaixo se identifica 

ventilação por Organismo Pagador do montante pago no contexto dos Sistemas de Incentivos: 

 

Quadro 2.7.1.2.5 – Pagamentos dos montantes pagos aos beneficiários por Organismo Intermédio pagador 

Organismo Pagador Até 31-12-2013 Em 2013 

IAPMEI 254.242.477,19 € 70.037.856,06 € 

TP 71.535.056,43 € 15.235.313,20 € 

IFDR 742.426,63 € 742.426,63 € 

Total 326.519.960,25 €  86.015.595,89 €  

Nota: Valores líquidos de projetos rescindidos. 

 

ii. Principais elementos da atividade desenvolvida em 2013 

 

No âmbito da sua atividade, a Rede SI QREN realizou, em 2013, 15 reuniões presenciais da 

Comissão de Seleção e uma Consulta Escrita.  

No contexto da atividade da Rede SI QREN, foram preparados várias orientações e outros 

documentos referenciais e de apoio adotados pelas Autoridades de Gestão dos Programas que a 

integram, tal como se sintetiza no quadro seguinte.  

 

Quadro 2.7.1.2.6 – Orientações técnicas e de gestão e outros documentos de enquadramento (Sistema de Incentivos) 

ORIENTAÇÕES DE GESTÃO 

Orientação de Gestão  05.REV.2/2013 Norma de Pagamentos aplicável ao Vale I&DT e Vale Inovação 

Orientação de Gestão  8.REV3/2013  
Termos e regras aplicáveis ao acompanhamento do calendário de execução dos projetos e à aplicabilidade da penalidade 
financeira 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS  

Orientação Técnica 10/REV.2/2013 
Critério adicional para repartição de atribuição de responsabilidade entre o POFC e os PO Regionais da convergência no 
cofinanciamento de projetos 

Orientação Técnica 13.REV.2/2013 
Norma sobre os limites à elegibilidade de despesas, as condições à sua aplicação e a metodologia de cálculo das 
despesas com pessoal técnico do promotor (SI I&DT) 

Orientação Técnica 20/2013 
Procedimento a adotar quando uma PME que tenha participado num projeto conjunto se encontre em processo de 
insolvência ou insolvente (SIQPME) 

OUTROS REFERENCIAIS E DOCUMENTOS DE APOIO 

. Alteração do Guia de Apoio dos Passaportes Emprego 3i 

. Metodologia de Apreciação de Anulações (SIALM) 

. Alterações à minuta de contrato dos Projetos Conjuntos/Passaportes Emprego 3i (SI) 
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No que diz respeito ao acompanhamento das tipologias apoiadas no âmbito dos Sistemas de 

Incentivos, salienta-se um conjunto de preocupações e desafios a que os Organismos Intermédios, 

em articulação com a Autoridade de Gestão do ON.2 e o conjunto da Rede dos Sistemas de 

Incentivos QREN, procuraram dar resposta durante o ano em causa:  

 a gestão orçamental e da procura, considerando as dotações disponíveis e a metodologia de 

overbooking adotada que foi necessário rever; 

 a melhoria dos indicadores de eficiência, através da redução dos tempos médios de aprovação e 

contratação de operações, bem como de validação da despesa; 

 a aceleração da execução e do ritmo de encerramento de projetos. 

Informação mais detalhada sobre os processos de seleção, aprovação e execução consta dos pontos 

3.1.2.1 e 3.1.3.1. 

  

 

Contratos de delegação com subvenção global estabelecidos com as CIM e a AMP 

 

i. Ponto de situação global 

 

Até final do ano em análise, encontram-se aprovadas e em gestão na Contratualização 675 

operações que totalizam um valor FEDER de 713,6 M€, a que está associado um custo total de 970,1 

M€. É de registar que, na sequência das Reprogramações do QREN e do ON.2, foram transferidas 

para o POVT e COMPETE 62 operações, 29 das quais no ano em análise. O FEDER associado às 

operações transferidas foi de 58,7 M€. 

Face aos valores globais do Programa, a Contratualização representava 11% do número total de 

operações aprovadas, 26% do respetivo FEDER e 32% do fundo executado
81

 A taxa de compromisso 

era de 100% e a de execução ascendia a 84%, em qualquer dos casos com valores superiores ao 

valor médio do ON.2. 

Considerando a taxa de compromisso já atingida, a capacidade para assunção de novos 

compromissos ficou praticamente condicionada à dotação financeira libertada, predominantemente, 

por encerramento em “baixa” de operações; assim, permaneciam ainda pendentes de decisão 

algumas candidaturas, como se evidencia no quadro seguinte.  

                                                           
81

 Uma análise detalhada da dinâmica de seleção de candidaturas e da execução das operações aprovadas é apresentada no 
capítulo “3. Execução por Eixo Prioritário” deste relatório. 
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Quadro 2.7.1.2.7 - Candidaturas pendentes em Avisos/Concursos não decididos 

Eixos Prioritários Concurso 
Pendentes 

Nº FEDER solicitado  

EP1 
AAE- 2011 - Bolsa de Mérito 9          23.183  

PCI - 2011 - Bolsa de Mérito 17             3.445  

EP2 VERE-2011- Bolsa de Mérito 3                889  

TOTAL 29          27.518  

Unidade: Milhares de Euros 

 

No quadro seguinte apresentam-se os principais indicadores associados às operações aprovadas, 

quer em 2013, quer em termos acumulados, mantendo-se o relativo equilíbrio já anteriormente 

registado no que respeita às dotações iniciais previstas para execução dos PTD. 

 

Quadro 2.7.1.2.8 – Operações aprovadas a 31/12/2013: Investimento total, investimento elegível e FEDER 

Associações de 
Municípios 

Em 2013 Até 31.12.2013 

Número IT IE FEDER Número  IT IE FEDER 

AMP 13 19.874 14.449 12.282 163 269.026 212.425 180.561 

Ave 2 6.915 4.608 3.917 67 100.024 84.663 71.964 

Cávado 3 3.572 3.562 3.027 76 69.459 68.667 58.367 

Douro 2 4.877 4.672 3.971 84 114.233 103.240 87.754 

Minho-Lima 3 1.529 1.527 1.298 71 115.622 102.349 86.996 

Tâmega e Sousa 11 16.804 15.209 12.928 138 216.853 186.813 158.732 

Trás-os-Montes 0 0 0 0 76 84.898 82.256 69.190 

Total 34 53.571 44.028 37.424 675 970.115 840.414 713.565 

Unidade: Milhares de Euros 

 

 

Deve ser salientado o facto de a presente análise ainda refletir a organização das CIM/AMP anterior à 

data da entrada em vigor da Lei 75/2013, não se tendo procedido à desagregação da ex-CIM Alto 

Trás-os-Montes nas duas novas CIM, nem à integração do Município de Paredes na AMP. 

O quadro infra, que apresenta a distribuição do FEDER pelos Eixos Prioritários, permite verificar uma 

elevada concentração do Fundo no Eixo 4 (90%), onde se enquadram as tipologias com maior 

expressão nos PTD aprovados e contratualizados, correspondendo aos compromissos políticos 

assumidos pelo Governo na promoção de políticas públicas, com particular ênfase na educação pré-

escolar e no ensino básico.  

Os outros Eixos apresentam taxas de absorção quase residuais (Eixo 1 – 4%;Eixo 2 – 6%). Devido à 

transferência para o POVT de todas as operações da tipologia “Optimização da Gestão de Resíduos 

e Melhoria do Comportamento Ambiental”, o Eixo 3 deixou de ter qualquer expressão no contexto da 

Contratualização. 
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Quadro 2.7.1.2.9 - FEDER aprovado por Associação de Municípios / Eixo Prioritário 

Associações de 
Municípios 

EP 1 EP 2 EP 4 

Total 
Contratu
-alização 

Bolsa de 
Mérito 

Total 
Contratu-
alização 

Bolsa de 
Mérito 

Total 
Contratu-
alização 

Bolsa de 
Mérito 

Total 

AMP 12.726  0  12.726  5.008  6.776  11.784  135.579  20.473  156.052  180.561  

Ave 1.121  0  1.121  1.127  0  1.127  60.947  8.769  69.716  71.964  

Cávado 2.439  0  2.439  1.923  0  1.923  50.385  3.620  54.005  58.367  

Douro 1.109  1.758  2.867  2.650  2.236  4.886  72.021  7.980  80.001  87.754  

Minho-Lima 3.130  2.545  5.675  2.078  2.441  4.519  52.554  24.249  76.803  86.996  

Tâmega e Sousa 1.252  0  1.252  4.751  4.536  9.287  126.307  21.887  148.194  158.732  

Trás-os-Montes 2.720  0  2.720  4.914  1.348  6.262  52.405  7.801  60.207  69.190  

Total 24.497  4.303  28.800  22.451  17.337  39.788  550.198  94.779  644.977  713.565  

Unidade: Milhares de Euros 

 

A análise das diversas tipologias de investimento e do valor do Fundo que lhe está associado permite 

compreender melhor esta concentração tão expressiva de FEDER. 

 

Quadro 2.7.1.2.10 - FEDER aprovado por Tipologia das Operações 

Tipologia da Operação  

(Regulamento Específico) 

Número de Operações 
Peso 

Relativo 
(operações) 

por 
Tipologia 

FEDER 
Peso 

Relativo 
(FEDER) 

por 
Tipologia 

Bolsa de 
Mérito 

Contratua
-lização 

Total 
Bolsa de 

Mérito 
Contratua
-lização 

Total 

Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e 
Logística 

3 9 12 1,8% 3.395  12.948  16.343  2,3% 

Apoio à Modernização Administrativa  0 22 22 3,3% 0  6.828  6.828  1,0% 

Economia Digital e Sociedade do Conhecimento  0 7 7 1,0% 0  2.104  2.104  0,3% 

Promoção e Capacitação Institucional  12 2 14 2,1% 908  2.618  3.526  0,5% 

Valorização Económica de Recursos Específicos 18 26 44 6,5% 17.337  22.451  39.788  5,6% 

Equipamentos e serviços coletivos de proximidade 
(coesão local) 

13 0  13 1,9% 36.922  0  36.922  5,2% 

Mobilidade Territorial  0 199 199 29,5% 0  118.180  118.180  16,6% 

Requalificação da Rede Escolar do 1º CEB e da 
Educação Pré-Escolar 

50 314 364 53,9% 57.857  432.018  489.875  68,7% 

Total 96 579 675 100,0% 116.419  597.146  713.565  100,0% 

Unidade: Milhares de Euros 

 

Neste contexto, como se salientou acima, assumem particular relevância e expressão as operações 

de Requalificação da Rede Escolar do Ensino Básico. Em termos financeiros, esta tipologia ascende 

a cerca de 490 M€, o que corresponde a uma percentagem de 69% do total FEDER aprovado e 

quase 54% do total de operações aprovadas. Em segundo lugar, mantém-se a tipologia Mobilidade 

Territorial, onde assumem maior expressão os investimentos na qualificação dos níveis de serviço da 

rede viária (17 do FEDER e 30% do número de operações) e por fim, a tipologia Equipamentos e 

Serviços Coletivos de Proximidade (5% do FEDER e 2% do número das operações). 

Analisa-se, de seguida, os aspetos mais relevantes da execução financeira das subvenções globais. 
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O quadro abaixo evidencia o ponto de situação desta execução e permite constatar o esforço 

empreendido pelos beneficiários, passando de uma taxa de realização (FEDER executado/FEDER 

aprovado) de 76% (em 2012) para uma taxa de 78,3% (em 2013). 

 

Quadro 2.7.1.2.11 -Taxas de realização por Associação de Municípios / Eixo Prioritário 

Associações de 
Municípios 

EP 1 EP 2 EP 4 

FEDER 
Aprovado 

Fundo 
Validado 

Tx 
Realização 

FEDER 
Aprovado 

Fundo 
Validado 

Tx 
Realização 

FEDER 
Aprovado 

Fundo 
Validado 

Tx 
Realização 

AMP 12.726  10.059  79,0% 11.784  10.017  85,0% 156.052  129.077  82,7% 

Ave 1.121  391  34,9% 1.127  768  68,2% 69.716  60.635  87,0% 

Cávado 2.439  2.090  85,7% 1.923  1.923  100,0% 54.005  42.374  78,5% 

Douro 2.867  2.186  76,2% 4.886  4.687  95,9% 80.001  70.131  87,7% 

Minho-Lima 5.675  4.314  76,0% 4.519  3.581  79,2% 76.803  68.656  89,4% 

Tâmega e Sousa 1.252  1.086  86,7% 9.287  7.399  79,7% 148.194  119.003  80,3% 

Trás-os-Montes 2.720  2.570  94,5% 6.262  4.972  79,4% 60.207  53.734  89,2% 

Total 28.800  22.697  78,8% 39.788  33.347  83,8% 644.977  543.610  78,3% 

Unidade: Milhares de Euros 

 

 

Verifica-se um equilíbrio entre as diversas tipologias de projetos inseridos nos diferentes eixos 

prioritários, bem como entre as diversas Associações de Municípios. 

Nesta fase, próxima do encerramento do Programa, muitos beneficiários concluem as suas 

operações, pelo que se regista a submissão de um elevado número de Relatórios de Execução 

Finais. Das 675 operações aprovadas, mais de 47% já submeteram os seus Relatórios, sendo que 20 

se encontram decididos e com saldo final pago. Dá-se conta desta situação, por Associação de 

Municípios, no quadro infra. 

 
 
Quadro 2.7.1.2.12 – Relatórios de Execução Final por Associação de Municípios / Por estado da análise 

Associações de Municípios 
Relatórios de Execução Final  

Decididos 
Relatórios de Execução Final 

Em análise 
Total 

AMP 4 65 69 

Ave 0 32 32 

Cávado 1 34 35 

Douro 1 41 42 

Minho-Lima 1 43 44 

Tâmega e Sousa 11 42 53 

Trás-os-Montes 2 59 61 

Total 20 316 336 

  

Porém, e nos termos do Sistema de Gestão e Controlo, um dos requisitos para o encerramento de 

uma operação é a realização de, pelo menos, uma ação de acompanhamento no local da operação, 
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do tipo completo, ou seja, com incidência nos aspetos físicos e financeiros da operação, o mais tardar 

até ao seu encerramento, o que tem vindo a retardar a análise e aprovação dos Relatórios de 

Execução Finais com vista ao encerramento das operações. Refira-se que os relatórios relativos às 

ações de acompanhamento no local já elaborados representam apenas 38% das verificações 

efetuadas no local e 28% do total de Relatórios de Execução Final submetidos. Sendo a colaboração 

das Associações de Municípios decisiva para este desiderato de visitas ao local, apresenta-se o 

quadro com o ponto de situação, à data de reporte do presente Relatório. 

 

Quadro 2.7.1.2.13 – Ações de acompanhamento no local das Operações, por Associação de Municípios 

Associações de Municípios Visitas realizadas 
Relatórios de visita 

elaborados 
Relatórios de visita validados 

AMP 64 37 30 

Ave 21 1 1 

Cávado 14 8 8 

Douro 20 3 2 

Minho-Lima 26 19 19 

Tâmega e Sousa 35 16 15 

Trás-os-Montes 55 6 6 

Total 235 90 81 

  

Considerando a obrigação da Autoridade de Gestão de efetuar verificações no local a 1 em cada 7 

operações cofinanciadas, o limiar mínimo imposto à Autoridade de Gestão encontra-se praticamente 

cumprido, pois, a 31-12-2013, apenas faltava executar 3 verificações a operações da CIM Trás-os-

Montes e a 2 na CIM Tâmega e Sousa. 

 Em jeito de conclusão deste ponto de situação global, salientam-se ainda os seguintes aspetos: 

 a execução das verbas afetas à Contratualização constitui um importante fator do desempenho 

do Programa, sendo significativamente superior à sua taxa média; 

 a atuação das CIM e da AMP constitui um forte contributo para a operacionalização da gestão do 

ON.2, nomeadamente pelo desenvolvimento das tarefas inerentes às competências não 

avocadas no âmbito do 1º Memorando de Entendimento; 

 a monitorização permanente da execução dos projetos, na sequência da “Operação Limpeza” 

induzida pela RCM 33/2012, permitiu uma aceleração da execução dos projetos, com o evidente 

benefício de uma reduzida descativação e o incremento da taxa de realização; 

 a transferência de operações para os PO Temáticos, particularmente para o POVT, permitiu a 

libertação de fundos para alocação a novos projetos; 

 a necessidade de criar condições para um processo mais célere e expedito de encerramento de 

operações de modo a ressarcir os promotores dos custos suportados com a execução das 

operações.  
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ii. Principais elementos da atividade desenvolvida em 2013 

 

Encontrando-se praticamente esgotada a dotação financeira afeta à Contratualização, não se 

verificou a abertura de qualquer concurso e a aprovação de candidaturas foi relativamente reduzida, 

ainda que mais significativa do que no ano transato, tendo sido aprovadas 34 operações, todas no 

âmbito de Avisos da Bolsa de Mérito (30 no âmbito do RRE, 2 EPE, 1 AAE e 1 VERE). Esta atividade 

de aprovação beneficiou da libertação de verbas entretanto ocorrida e do Despacho do Secretário de 

Estado do Desenvolvimento Regional, de 3 de maio de 2013, nos termos do qual se considera não se 

justificar a continuidade da vigência da medida cautelar de submissão prévia a parecer da Equipa de 

Monitorização da Execução dos Compromissos dos Municípios. 

Assim, durante o ano de 2013, a atividade de acompanhamento da Unidade de Apoio à 

Contratualização teve um particular enfoque na execução e no encerramento de projetos, sendo 

marcada por três aspetos relevantes:  

 A entrada em vigor da Lei 75/2013, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais e 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais
82

, de que resultou a caducidade do contrato de 

delegação de competências na CIM de Trás-os-Montes e a não celebração de novos contratos 

com as CIM que lhe sucederam, bem como a integração do Município de Paredes na AMP. Deste 

processo de avocação de competências resultou a transferência de 91 operações (76 da CIM 

Trás-os-Montes e 15 do Município de Paredes), o que provocou um significativo acréscimo de 

tarefas e procedimentos a executar no âmbito da Unidade de Apoio à Contratualização (UAC) e 

das Estruturas Sub-regionais da CCDRN, situação que se mantém à data de elaboração do 

presente Relatório. 

 A clarificação da elegibilidade de despesas com trabalhos de fiscalização de obras e de 

elaboração de projetos de obras, como contribuição em espécie, nas operações enquadradas no 

âmbito do Regulamento Específico “Requalificação da Rede Escolar de 1º Ciclo do Ensino Básico 

e da Educação Pré-Escolar”, nos casos em que são efetuados pelos meios próprios das 

entidades beneficiárias. Esta modalidade foi validada pelo IFDR e beneficiou 161 operações, 

implicando um impacto financeiro no montante de 5,2 M€ de FEDER. Implicou, ainda, um moroso 

processo de reprogramação destas operações, com a reanálise dos montantes máximos de 

referência de operações, e a consequente celebração das respetivas adendas contratuais. 

 A alteração dos limites superiores para os custos de assistência técnica incorridos pelas 

AMP/CIM no exercício das funções delegadas de gestão, através da deliberação da CMC dos PO 

Regionais do Continente, de 11 de julho de 2013
83

. Esta alteração, conjugada, entre outras, com 

                                                           
82

 Ver Capítulo 1. Apresentação do Programa ON.2. 
83

 Altera a Deliberação da CMC dos PO Regionais do Continente de 19/03/2008. 
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as implicações da aplicação da RCM 33/2012 e com os dois aspetos acima referidos (Lei 75/2013 

e elegibilidade das despesas de fiscalização e elaboração de projetos), exigiu a revisão dos 

contratos de delegação de competências com a AMP e CIM, cuja preparação foi iniciada ainda 

em 2013. 

 

 

2.7.1.3 Comissão de Acompanhamento e Comissão de Aconselhamento Estratégico 

 

Tal como consignado no modelo de governação dos PO Regionais, a Comissão de Acompanhamento 

e a Comissão de Aconselhamento Estratégico são, respetivamente, os órgãos responsáveis por 

assegurar a eficácia e a qualidade da execução do PO Regional do Norte, bem como o 

aconselhamento estratégico
84

. 

No que respeita à Comissão de Acompanhamento, destaca-se a seguinte atividade durante o ano de 

2013: 

 Reunião presencial (8ª), a 11 de junho, em Paços de Ferreira, onde se aprovou o Relatório de 

Execução Anual de 2012 e se apresentaram as perspetivas para 2013 e a informação sobre 

as recomendações do Relatório de Controlo Anual relativas ON.2. Foi ainda feito um ponto de 

situação dos trabalhos da Avaliação Intercalar, apresentada uma reflexão sobre a evolução 

da escolarização na Região do Norte e contributos do ON.2 para a requalificação da rede 

escolar e realizada uma visita a projetos apoiados.  

 Consulta escrita de 15 de janeiro de 2013, que aprovou os critérios de seleção aplicáveis ao 

Sistema de Incentivos de Apoio Local a Microempresas (SIALM).  

Não se registaram, neste ano, alterações ao Regulamento em vigor. Contudo, em resultado de 

alterações da orgânica do Governo, das operadas após a realização das eleições autárquicas de 30 

de setembro e da entrada em vigor da Lei 75/2013, registou-se uma dinâmica de recomposição da 

Comissão
85

. 

A Autoridade de Gestão disponibiliza aos membros da Comissão de Acompanhamento a informação 

sobre o Programa e a sua execução, através de uma página específica e de outros instrumentos de 

comunicação.  

                                                           
84

 Atento o regime previsto no Decreto-Lei n.º 312/2007, de 17 de Setembro (republicado através do Decreto-lei nº74/2008 de 
22 de Abril), nos termos, designadamente, do Regulamento (CE) n.º 1083/2006, do Conselho, de 11 de Julho de 2006, bem 
como a Decisão da Comissão n.º C (2007) 5070, de 10/10/2007, que aprova o Programa Operacional Regional do Norte.  
85

 A sua constituição encontra-se definida no Artigo 42º do Decreto-Lei 74/2008, de 22 de abril. 
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Não foram convocadas, neste ano, quaisquer reuniões da Comissão de Aconselhamento 

Estratégico
86

.   

 

 

2.7.1.4 Outras Parcerias 

 

Nos termos do número 2 do Artigo 11º do Regulamento (CE) 1083/2006, o desenvolvimento de 

trabalhos em parceria abrange a preparação, a execução, o acompanhamento e a avaliação dos 

programas operacionais. No caso do ON.2, a consecução do princípio da parceria a esses diferentes 

níveis, envolvendo os parceiros mais representativos da Região do Norte, em termos sectoriais e 

territoriais, encontra-se esquematizada na figura seguinte.  

 
 

Figura 2.7.1.4.1 – As parcerias e a gestão do Programa ON.2 

 

 

Parcerias de nível estratégico 

Na sequência da entrada em vigor do Decreto-Lei 228/2012, de 25 de outubro, que procede à 

definição do modelo organizacional das CCDR, compreendendo, entre os seus órgãos, o Conselho 

de Coordenação Intersectorial e o Conselho Regional, esse último foi constituído no início de 2013
87

, 

tendo o seu primeiro encontro ocorrido a 14 de março. É de destacar, nessa sede, a eleição e a 

recondução dos órgãos do Conselho, a apresentação do ponto de situação relativo ao ON.2 e a 

preparação do referencial regional para definição do próximo quadro comunitário 2014-2020, a 

                                                           
86

 Nos termos do Artigo 41º do Decreto-lei 312/2007 de 17 de setembro (republicado através do Decreto-lei 74/2008 de 22 de 
abril), a Comissão de Aconselhamento Estratégico é presidida pelo membro do Governo responsável pela área do 
desenvolvimento regional. 
87

 Despacho n.º 3/SEAOT/2013, de 25 de janeiro. 
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“Iniciativa Norte 2020” e a aprovação do modelo de governação desta iniciativa, prevendo a 

constituição de um Comité de Pilotagem, cujas principais funções passam pelo acompanhamento dos 

trabalhos em curso e pela apresentação de contributos concretos para a definição da estratégia 

regional.  

Até ao final do ano em apreço, foram foi estabilizada a constituição e organização deste Comité de 

Pilotagem, integrando representantes das Comunidades Intermunicipais da Região e da Área 

Metropolitana do Porto, das universidades, das empresas, das entidades do sistema científico e 

tecnológico, do setor social, assim como peritos e individualidades relevantes no contexto regional. 

Foram ainda aprovados os principais documentos desenvolvidos para a preparação da estratégia 

regional NORTE 2020 e a metodologia inerente a esta iniciativa. Foi ainda dinamizado, por iniciativa 

do Conselho Regional ou com a sua colaboração, um conjunto de iniciativas de auscultação e debate 

público, de que se realça a sessão pública de lançamento do “Norte 2020” e várias reuniões/sessões 

de divulgação ou debate público, designadamente, um conjunto de ateliês sobre temas como energia, 

acessibilidades e logística, ciclo urbano da água, resíduos sólidos urbanos, recursos ambientais e 

gestão de riscos, cidades / política urbana – litoral, mobilidade, ruralidade / territórios de baixa 

densidade, cidades / política urbana interior, educação e formação, emprego e empregabilidade, 

inclusão social, governação regional. 

O Conselho de Coordenação Intersectorial, enquanto órgão que promove a coordenação técnica da 

execução das políticas da administração central à escala da Região aguardava a designação dos 

seus membros por parte das respetivas tutelas, o que só veio a concretizar-se já em 2014
88

.  

 

Parcerias ao nível da gestão e acompanhamento 

A este nível, a dinamização do trabalho de parceria exerce-se, fundamentalmente, através do 

estabelecimento de protocolos que associam outras entidades à gestão do Programa, bem como 

através da participação de duas outras instâncias: a Comissão de Aconselhamento Estratégico e a 

Comissão de Acompanhamento.  

Dada a sua relevância, a informação relativa à atividade desenvolvida em 2013 no âmbito dos 

contratos de delegação com subvenção global e os protocolos celebrados com os organismos 

intermédios, bem como pela Comissão de Acompanhamento, foi referida, de forma autónoma, no 

ponto anterior (2.7.1.3).  

No âmbito da gestão, continuaram a ser envolvidas outras entidades, de modo especial, nas tarefas 

de apreciação do mérito de operações, na realização de ações de verificação ao local e de ações de 

controlo, bem como no apoio à manutenção e ao desenvolvimento do sistema de informação. Refira-

se, de modo especial, algumas entidades que, por determinação de certos Regulamentos Específicos 

                                                           
88

 Despacho n.º 5322/2014, do Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e do Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Regional, publicado  no DR a 14 de abril de 2014. 
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ou por iniciativa da Autoridade de Gestão, participaram nas comissões técnicas de avaliação com o 

objetivo de qualificar e/ou agilizar o processo de apreciação do mérito das operações, nomeadamente 

a Fundação para a Ciência e Tecnologia, a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, 

o Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação e a Direção Regional de Educação, a Agência 

para a Energia (ADENE), vários organismos tutelados pela Secretaria de Estado da Cultura e 

serviços especializados da CCDRN e de instituições do ensino superior, bem como outros peritos 

convidados a título individual. 

Refira-se, ainda, a colaboração do Observatório das Dinâmicas Regionais do Norte, na perspetiva da 

avaliação e monitorização, corporizada na elaboração de estudos e processos de monitorização 

regular, no acompanhamento de exercícios de avaliação e no apoio aos órgãos de governação, como 

a Comissão Diretiva e a Comissão de Acompanhamento. Neste ano, releva-se o especial contributo 

no acompanhamento dos estudos de avaliação coordenados pelo Observatório do QREN, no 

acompanhamento da avaliação intercalar do ON.2 e do referencial regional para definição do próximo 

quadro comunitário (“Iniciativa Norte 2020”). Para além dos relatórios trimestrais “Norte Conjuntura”, 

foi ainda publicado o estudo “Escolarização na Região do Norte - Evolução das Disparidades 

Territoriais 1991‐2011” apresentado na 8ª Reunião da Comissão de Acompanhamento.  

Por último, salienta-se ainda as parcerias mediáticas estabelecidas com o “Porto Canal” e o “Jornal 

de Notícias”, detalhadas no Capítulo 6. Informação e Publicidade. 

 

Parcerias ao nível das operações 

Na programação do ON.2 – “O Novo Norte” previa-se entre as tipologias de beneficiários entidades 

de carácter federador (cujos associados são, eles próprios, associações), dada a sua constituição e o 

seu modelo de funcionamento. Deste modo, é importante notar que ao longo da execução do 

Programa se tem aprovado candidaturas a muitas entidades desta natureza cujas candidaturas 

incorporam intrinsecamente este princípio da parceria.  

Mas, para além disso, o Programa contém linhas de política que preveem especificamente a 

promoção de parcerias de carácter regional. São os casos mais emblemáticos das PRU - “Parcerias 

para a Regeneração Urbana” e das RUCI – “Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação”, do 

PROVERE – “Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos” e dos “Polos de 

Competitividade e Tecnologia” e “ Outros Clusters” (neste caso, com partilha de responsabilidades 

entre vários Programas, sendo o POFC o programa competente nos termos do regulamento de 

Enquadramento das Estratégias de Eficiência Coletiva). 



 

 

| 123 

Relatório de Execução.2013 

Uma descrição detalhada destas parcerias foi feita em anteriores Relatórios de Execução Anual, não 

se registando, em 2013, alterações assinaláveis para além dos aspetos relativos à execução a que se 

alude no Capítulo 3. Execução por Eixo Prioritário
89

.  

Por último, é de referir que, em 2013, foi terminado o estudo de “Avaliação da estratégia e do 

processo de implementação das EEC – tipologia Clusters”. Em jeito de conclusão, salienta que (i) a 

política de “clusterização” se revela pertinente e deve ser prosseguida, procurando beneficiar da 

experiência acumulada e introduzindo as alterações necessárias à plena concretização do seu 

potencial; (ii) esta política deve ser abrangente, de médio prazo (2014-2020) e apresentar objetivos 

alinhados com as prioridades do País e da UE; (iii) o modelo de governação deve ser reequacionado, 

consolidando uma estrutura de coordenação política e nomeando uma estrutura de gestão que 

beneficie da aprendizagem acumulada a nível nacional e internacional. 

 

 

2.7.1.5. Sistema de Gestão e Controlo 

 

Descrição do Sistema de Gestão e Controlo 

Sobre o final do ano de 2013, tendo em vista a prestação de informação pelo IFDR à IGF em matéria 

de atualização das Descrições dos Sistemas de Gestão e Controlo, para efeitos de ponderação no 

Parecer Anual sobre o funcionamento dos Sistemas de Gestão e Controlo dos Programas, a 

Autoridade de Gestão do ON.2 remeteu àquele Instituto, os seguintes elementos: 

 Sistematização das alterações mais significativas relativas aos procedimentos de gestão e 

controlo ocorridas após a data a que reporta a última Descrição do Sistema de Gestão e Controlo 

do PO; 

 Descrição do Sistema de Gestão e Controlo do PO atualizada considerando todas as alterações 

ocorridas a partir da data da última Descrição comunicada e aceite pela IGF. 

 

Relativamente à Descrição reportada a 2012, as principais alterações que constam deste novo 

documento são as registadas no seguinte quadro: 

 

  

                                                           
89

 Ver, no caso da PRU, o referido no subcapítulo 3.4, e, no caso do PROVERE, no subcapítulo 3.2. 
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Quadro 2.7.1.5.1 – Alterações à Descrição do Sistema de Gestão e Controlo do Programa ON.2 introduzidas em 2013 

Síntese da alteração (a elencagem das 
alterações seguem a estrutura do índice 
constante da Descrição do SGC do ON.2) 

Referência Documental 

Referência Data 

Orientações prestadas à AG e aos OI para 
garantir a boa execução financeira dos fundos 
(Ponto 1.4.) 

Orientações da CMC para a gestão dos Programas Operacionais - Overbooking 
dos Sistemas de Incentivos 

8 de março de 2013 

Orientações da CMC para a gestão dos Programas Operacionais - Overbooking 
dos POR 

17 de maio de 2013 

Decisão da CE C(2013) 1573 final sobre a aprovação de orientações para 
encerramento dos PO aprovados para intervenção do FEDER, FSE e do Fundo 
de Coesão (2007-2013) 

20 de março de 2013 

Alteração aos Regulamentos Específicos dos PO Regionais - Aumento das taxas 
de cofinanciamento (Deliberação aprovada pela CMC POR em 16/09/2013) - 
Alteração do RE Sistema de Apoio a Infraestruturas Científicas e Tecnológicas e 
do RE Sistema de Apoio a Parques de Ciência e Tecnologia e Incubadoras de 
Empresas de Base Tecnológica. 

16 de setembro de 2013 

Orientações sobre as condições de acesso e de utilização dos financiamentos no 
âmbito dos montantes disponíveis do empréstimo-quadro do BEI, designado por 
QREN EQ BEI 

27 de julho de 2013 e 31 de 
julho de 2013 

Funções formalmente delegadas pela Autoridade 
de Gestão (ponto 2.1.3) 

Novo regulamento dos Sistemas de Incentivos (SIALM): Portaria 68/2013 e 
Declaração Retif. 19-A/2013 

15 de fevereiro de 2013 e 28 de 
março de 2013 

Organograma e descrição de funções das 
unidades (ponto 2.2.1.) 

Despachos de nomeação e de afetação - Comissão Directiva   

Alteração do organograma da Autoridade de Gestão do ON.2   

Procedimentos escritos a utilizar pelo pessoal da 
Autoridade de Gestão/dos Organismos 
Intermédios (Ponto 2.2.2) 

Revisão da Orientação Técnica Específica 1 (2012) - Ações de acompanhamento 
no local das operações promovidas pela autoridade de gestão 

28 de fevereiro de 2013 

Orientações sobre a não elegibilidade de novas atividades ou intervenções no 
contexto de reprogramações das operações 

17 de junho de 2013 

Orientações sobre a elegibilidade de custos com reforços de cauções 7 de julho de 2013 

Orientação técnica relativa à clarificação de redefinição de alguns procedimentos 
internos de verificação de despesas, de modo a suprimir algumas redundâncias 
que se vinham verificando e permitir uma maior eficiência do trabalho de análise 
dos pedidos de pagamento do enquadramento da despesa e da respetiva 
verificação administrativo-financeira 

5 de junho de 2013 

Orientação Técnica Específica 3 (2013) - Novas medidas tendentes à 
simplificação processual: Alteração de Operações 

1 de agosto de 2013 

Novas minutas do contrato de financiamento 4 de outubro de 2013 

Verificação das operações e tratamento dos 
pedidos de reembolso (pontos 2.2.4. e 2.2.5.) 

Revisão da Orientação Técnica Específica 1 (2012) - Ações de acompanhamento 
no local das operações promovidas pela autoridade de gestão 

28 de fevereiro de 2013 

Orientação técnica relativa à clarificação de redefinição de alguns procedimentos 
internos de verificação de despesas, de modo a suprimir algumas redundâncias 
que se vinham verificando e permitir uma maior eficiência do trabalho de análise 
dos pedidos de pagamento do enquadramento da despesa e da respetiva 
verificação administrativo-financeira 

5 de junho de 2013 

Deliberação da Comissão Diretiva do ON.2 sobre a alteração ao funcionamento 
do Controlo Interno 

19 de junho de 2013 

Regras de elegibilidade estabelecidas pelo 
Estado-Membro e aplicáveis ao PO (ponto 2.2.7.) 

Orientação da Autoridade de Certificação sobre as disposições aplicáveis em 
matéria de contributo em espécie 

12 de março de 2013 

Organismos Intermédios (Associações de 
Municípios e Sistemas de Incentivos) (Ponto 3A e 
3B): 

Alterações de Organogramas   

Deliberação da Comissão Diretiva do ON.2 sobre a alteração ao funcionamento 
do Controlo Interno 

19 de junho de 2013 

Ponto 3B.1.1: Referência aos novos 
regulamentos dos Sistemas de Incentivos 

Portaria n.º 68/2013 e Declaração Retif. 19-A/2013 - SIALM 
15 de fevereiro de 2013 e 28 de 

março de 2013 
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Síntese da alteração (a elencagem das 
alterações seguem a estrutura do índice 
constante da Descrição do SGC do ON.2) 

Referência Documental 

Referência Data 

Ponto 3B.1.2: Este ponto será revisto tendo em 
conta, designadamente, os seguintes aspectos: 
Novo Regulamento dos Sistemas de Incentivos 
(SIALM); Minuta de Contrato - Passaportes 
Emprego 3i. 

Portaria n.º 68/2013 e Declaração Retif. 19-A/2013 - SIALM 
Minutas de Contratos de Concessão de Incentivo 
OG4_Rev3_NormaPagamentos 
OT13_Rev2_SIIDT_LimElegibDesp 
OT19_CessaoPosicaoContratual 
OT20_PConjuntos_Insolvencia 

15 de fevereiro de 2013 e 28 de 
março de 2013 

22 de novembro de 2012 
2 de agosto de 2013 

21 de novembro de 2012 
12 de junho de 2013 

Ponto 3B.2.2: Eventuais alterações aos 
procedimentos escritos dos OI 

Foram integradas as alterações ocorridas sobre os procedimentos dos OI.   

Sistema de Informação (ponto 6) 
Evolução do Sistema de Informação desde novembro de 2012 (PITS 
implementados e a implementar) 

  

 

 

Controlo Interno 

No modelo de gestão do QREN, a Autoridade de Gestão do ON.2 é responsável pela implementação 

de um sistema de controlo interno que previna e detete as situações de irregularidade, bem como de 

um sistema adequado de verificação da realização física e financeira das intervenções e de validação 

das despesas, contribuindo para a concretização dos objetivos que presidem à auditoria do QREN
90

. 

O sistema de controlo interno deve ainda permitir a adoção das medidas corretivas oportunas e 

adequadas. Estes procedimentos implementados pelas autoridades de gestão não relevam para o 

esforço de controlo de auditoria, embora a avaliação da fiabilidade deste sistema de controlo interno 

seja fundamental para a avaliação do risco, a efetuar pela autoridade de auditoria, e para a definição 

dos parâmetros de amostragem, incluindo a dimensão das amostras, a efetuar pelas estruturas de 

auditoria segregadas. 

O controlo interno, no sentido referido pelas citadas disposições dos regulamentos comunitários e 

normativos nacionais aplicáveis, é concretizado no ON.2 a dois níveis: um primeiro nível, exercido 

pelos secretariados técnicos dos vários Eixos, visando aferir a regularidade das operações, dos 

procedimentos dos promotores e da despesa apresentada; um outro, através da ação do 

Secretariado Técnico de Apoio Jurídico, Contencioso, Auditorias e Controlo Interno, que visa dotar a 

Autoridade de Gestão de um instrumento de gestão que lhe permita melhorar a qualidade de 

desempenho, aumentando os níveis de segurança, eficiência e eficácia.  

Em 2013 a Autoridade de Gestão alterou a sua descrição do Sistema de Gestão e Controlo no 

sentido de refocalizar a sua atuação no que são atividades de controlo, tanto da gestão da Autoridade 

de Gestão, como da gestão dos Organismos Intermédios. Pretende-se igualmente que a área de 

controlo interno faça o acompanhamento da implementação das recomendações das auditorias 

externas. Sem prejuízo das auditorias a beneficiários, com esta alteração o controlo interno passa a 

realizar auditorias a processos e procedimentos da gestão, bem como de supervisão dos organismos 

intermédios. 

                                                           
90 De acordo com o previsto no artigo 60.º do Regulamento (CE) 1083/2006 do Conselho, de 11 de Julho e no artigo 13.º do 
Regulamento (CE) 1828/2006 da Comissão, de 8 de Dezembro, bem como no artigo 46º nº 2 o) do DL 312/2007. 
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Implementando esta alteração, o Controlo Interno realizou, em 2013, as seguintes ações de controlo: 

“Auditoria de supervisão aos procedimentos implementados pelos Organismos Intermédios dos 

Sistemas de Incentivos”, “Verificação do cumprimento das normas de contratação pública” e 

“Verificação da adequabilidade das medidas de simplificação aprovadas em 2012”. 

A auditoria de supervisão aos procedimentos dos organismos intermédios dos sistemas de incentivos 

incidiu sobre os quatro Organismos Intermédios com tarefas delegadas, com uma amostra de 16 

projetos dos quais 6 foram visitados no local. Os resultados desta ação permitiram concluir pela 

conformidade dos procedimentos adotados pelo Organismos Intermédios no que respeita às tarefas 

neles delegadas pela Autoridade de Gestão. Apesar desta apreciação positiva, foram detetados 

aspetos para as quais se aprovaram recomendações de melhoria, nomeadamente no que respeita à 

diminuição dos tempos médios de análise e validação da despesa e à necessidade de se identificar e 

solucionar eventuais constrangimentos sentidos nas tarefas de encerramento de projetos. O follow-up 

destas recomendações encontra-se em fase de implementação. 

A auditoria ao cumprimento pelos beneficiários das regras de contratação pública abrangeu 150 

contratos de beneficiários diferentes, tendo em conta o tipo de aquisição (empreitada de obra pública 

ou aquisição de bens e serviços) e o valor do contrato (até ao limite do ajuste direto, acima desse 

limite e acima do limiar comunitário). A auditoria permitiu concluir que, de uma forma genérica, os 

beneficiários cumprem as regras da contratação pública, sendo que as irregularidades detetadas não 

são relevantes, quer em número quer em valor. Também se pôde concluir que os aspetos relevantes 

da contratação pública foram incorporados pelos beneficiários no âmbito dos seus procedimentos 

instrutórios. Dos 150 contratos verificados, as irregularidades detetadas foram de três tipos: i) um 

caso com menção expressa nos cadernos de encargos à preferência por materiais de fabrico 

nacional; ii) dois casos em que se fez menção a marca sem a aposição da expressão “tipo” ou 

“equivalente”; iii) um caso em que o tipo de procedimento foi incorreto. 

Na verificação do impacto das medidas de simplificação aprovados em 2012 e que entraram em vigor 

em 1 de setembro desse ano, foram analisados 35 despesas apresentadas pelos beneficiários. Esses 

procedimentos caracterizam-se pela análise, por amostragem, das despesas de valor até 10.000 € 

apresentadas pelos beneficiários (10% na despesa até 1.000€, 25% na despesa até 5.000€ e 50% na 

despesa até 10.000 €, podendo o secretariado técnico verificar mais do que a despesa que caiu na 

amostra). A amostra de controlo foi estratificada pelo valor da despesa atendendo às regras de 

simplificação (até 1.000 €, entre 1.000,01 € e 5.000 €, entre 5.000,01 e 10.000 €), tendo sido 

verificados os seguintes parâmetros: contratação pública de contratos de valor superior a 5.000 €, 

existência de carimbo de financiamento, existência de comprovativo do efetivo pagamento, 

correspondência da despesa com a operação. Foi possível concluir que foram verificadas pelos ST 

mais documentos de despesa do que resultariam da aplicação linear da percentagem ao conjunto de 

despesa e que a medida teve um impacto positivo na eficácia e eficiência da verificação de gestão, 

pela diminuição do seu esforço na validação de despesa de baixo valor, não se observando 
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irregularidades que ponham em causa essa medida. As irregularidades detetadas são, em regra, de 

menor importância, sem impacto na despesa, e facilmente sanáveis pelo Secretariado Técnico, 

típicas dos processos de verificação efetuados no que respeita à restante despesa, sendo nesses 

casos objeto de um pedido de esclarecimento/aperfeiçoamento, regularizável pelo beneficiário. 

No que respeita às verificações de gestão, estas são realizadas nas suas vertentes administrativas e 

no local. 

Quanto à vertente administrativa, a estrutura técnica da Autoridade de Gestão e dos Organismos 

Intermédios analisa os procedimentos de contratação pública realizados pelos promotores, na maioria 

dos casos anteriores à apresentação da despesa, e verificações da despesa apresentada, quer na 

vertente administrativa, quer na vertente financeira. A verificação da despesa é feita nos pedidos de 

pagamento, nas vertentes administrativa e financeira e, quando aplicável, na vertente física do 

projeto.  

No que respeita às verificações no local elas são implementadas de acordo com as regras descritas 

no sistema de gestão e controlo, tendo em conta a Orientação Técnica Específica 1 (2012) – “Ações 

de Acompanhamento no Local das Operações Promovidas pela Autoridade de Gestão”. Em fevereiro 

de 2013, esta OTE teve uma revisão que veio clarificar alguns dos aspetos práticos da sua aplicação, 

procedendo a pequenos ajustamentos, concretamente, no que respeita aos limiares que estabelecem 

a periodicidade das visitas e metodologia de definição das amostras de operações a visitar, nos 

casos aplicáveis. Esta revisão veio compatibilizar os procedimentos adotados com a entrada em 

funcionamento do desenvolvimento do Sistema de Informação do ON.2 (SIGON.2) que, entre outras 

funcionalidades, passou a permitir: i) a criação automática via SIGON.2 das Fichas de Verificação no 

Local; ii) o registo, em módulo próprio, das conclusões e recomendações resultantes das verificações 

no local; e iii) o registo do estado de cumprimento das recomendações emitidas nesta sede, de forma 

a garantir a sua monitorização pelos respetivos Secretariados Técnicos. As ações de 

acompanhamento no local podem incidir sobre aspetos de natureza fisíca, administrativa e financeira. 

Sempre que uma determinada vista incida sobre a totalidade destes aspetos é denominada como 

visita completa e quando concluída, ou seja, com relatório validado, passa a estar listada no Anexo E 

que integra cada Pedido de Certificação de Despesas. 

Quanto ao acompanhamento da Autoridade de Gestão no âmbito do processo da contratualização 

com as Associações de Municípios, são efetuadas reverificações a 1 em cada 7 operações 

cofinanciadas. No caso dos sistemas de incentivos, as ações de verificação são feitas por 

amostragem conforme descrito no sistema de gestão e controlo.  

Em jeito de síntese, apresenta-se no Quadro seguinte alguns indicadores que traduzem a atividade 

desenvolvida neste âmbito. 
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Quadro 2.7.1.5.2 – Ações de verificação 

Ações de verificação 

Até 2012 2013 TOTAL 

Sistemas 
de 

Incentivos 

Operações 
Públicas 

Total 
Sistemas 

de 
Incentivos 

Operações 
Públicas 

Total 
Sistemas 

de 
Incentivos 

Operações 
Públicas 

Total 

Nº operações  analisadas 1 574 450 2 024 4 490 602 5 092 10 866 4 472 15 338 

Nº visitas de acompanhamento no local realizadas 31 586 617 12 438 450 43 1 024 1 067 

Nº contratos públicos validados n.a. 12 318 12 318 n.a. 12 303 12 303 n.a. 40 674 40 674 

Nº pedidos de pedidos de pagamento validados 1 630 12 555 14 185 2 658 10 445 13 103 7 046 34 575 41 621 

N.º pedidos de alteração analisados         602 602   1 886 1 886 

N.º relatório de execução final analisados         221 221   274 274 

N.º operações encerradas         206 206   247 247 

 

No que respeita às verificações no local realizadas pelo ON.2, o quadro que se segue identifica as 

válidas para efeitos da certificação de despesa. Ou seja, das 1.067 ações de acompanhamento no 

local realizadas, somente 656 foram completas. Deste conjunto, 437 registavam à data de 31/12/2013 

relatório validado pela Autoridade de Gestão. 

  

Quadro 2.7.1.5.3 – Ações de verificação no local  

Eixo / Tipo de Vertente 
Número de 
Operações 
Visitadas 

Número de Visitas 
Completas com 

Relatório Validado 

Despesa Elegível 
Controlada (a) 

Número de 
Operações com 

correções 
Despesa Corrigida (b) 

Taxa de Erro 
(b)/(a) 

EP 1 112 112      22 482 714,08 €  8           53 087,69 €  0,24% 

Sistemas de Incentivos 28 28 5 807 039  7           52 915,69 €  0,91% 

Outras 73 73      15 579 408,92 €  1                172,00 €  0,00% 

Contratualização 11 11        1 096 266,13 €  0                        -   €  0,00% 

EP 2 31 32      13 217 215,25 €  1             2 343,98 €  0,02% 

Outras 22 22        8 000 595,92 €  0                        -   €  0,00% 

Contratualização 9 10        5 216 619,33 €  1             2 343,98 €  0,04% 

EP 3 84 92      60 111 572,34 €  1                216,19 €  0,00% 

Outras 84 92      60 111 572,34 €  1                216,19 €  0,00% 

EP 4 183 200    105 393 183,58 €  9         557 090,38 €  0,53% 

Outras 86 91      35 214 284,93 €  1         301 601,35 €  0,86% 

Contratualização 97 109      70 178 898,65 €  8         255 489,03 €  0,36% 

EP 5 1 1           143 497,97 €  0                        -   €  0,00% 

Outras 1 1           143 497,97 €  0                        -   €  0,00% 

Total PO 411 437    201 348 183,22 €  19         612 738,24 €  0,30% 

 

 

Auditorias externas 

Os PO estão sujeitos a ações de controlo e auditoria, quer por parte da Autoridade de Auditoria (IGF), 

quer pelas Estruturas de Auditoria Segregada (EAS) do Instituto Financeiro para o Desenvolvimento 
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Regional, IP (IFDR)
91

. São ainda auditados pela Comissão Europeia e pelo Tribunal de Contas 

Europeu. 

Em 2013, sobre o ON.2 incidiram 8 ações de controlo, no âmbito das quais foram auditadas 49 

operações, tal como se identifica na listagem constante do ANEXO A.7 – Auditorias externas.  

Apresenta-se, de seguida, as principais características de cada uma destas auditorias: 

 

Quadro 2.7.1.5.4 – Auditorias que incidiram sobre o Programa ON.2, em 2013
92

 

Entidades Nº de Operações Acompanhamento da Ação de Controlo 

Autoridade de Auditoria - IGF 

Auditoria aos sistemas de gestão e controlo do Programa Operacional Regional do 
Norte (ON.2) 

Relatório N.º 2013/1845 

Processo N.º 2013/12/A2/679 

Total:12 Relatório Final  

Amostra Para a definição da amostra foi considerado o ponto de situação facultado pela autoridade de gestão do programa, reportado a 31/mar/2013, tendo sido 
selecionadas 12 operações, em ordem a desenvolver testes de auditoria sobre temáticas específicas, envolvendo um investimento total aprovado de 234.561 m€. 
Atentos os objetivos da ação, para a identificação e seleção das operações da amostra foram consideradas as áreas temáticas de maior risco - identificadas em função 
do histórico dos erros detetados, quer pela IGF, quer pelas entidades comunitárias - designadamente, o tratamento conferido pela autoridade de gestão aos projetos 
geradores de receitas e na verificação do cumprimento das regras de contratação pública. 

Âmbito da Auditoria  

Ponderado o ciclo de realização do atual período de programação, e considerando que as auditorias anteriormente realizadas já haviam incidido, quer sobre o 
funcionamento dos sistemas de gestão e controlo do ON.2, quer sobre as diversas áreas de risco identificadas, importava, nesta fase, promover a realização de uma 
ação, ajustada ao histórico de cada programa, que contribuísse para o adequado planeamento do processo de encerramento. Consequentemente, a realização da 
presente ação, sendo dirigida para o risco, visou a identificação tempestiva de situações de exceção, potenciando, desta forma, a definição de procedimentos de 
controlo interno que mitiguem o respetivo impacto no adequado funcionamento dos sistemas de gestão e controlo, elevando assim a segurança da opinião final a emitir 
aquando do encerramento. 

Em detalhe, a presente ação, complementando as auditorias anteriormente efetuadas, visou a emissão de parecer sobre se os procedimentos de controlo interno 
apresentados na descrição do sistema de gestão e controlo do ON.2, sendo efetivos, funcionam de forma eficaz, de modo a dar uma garantia razoável de que as 
declarações de despesas apresentadas à CE são corretas e, consequentemente dar garantia razoável de que as transações subjacentes são legais e regulares.  

Principais Recomendações: 

 Prosseguir as ações ao seu alcance, tendo em vista à supressão das recomendações pendentes. 

 Promover o estrito cumprimento do definido na descrição do sistema de gestão e controlo, relativamente à Iniciativa JESSICA 

Observações:  

 As recomendações encontram-se em fase de implementação 

Supervisão da atividade de controlo sobre operações – Estrutura Segregada do IFDR 
– Amostra sobre despesas de 2012 

Relatório N.º 2013/2087 

PROCESSO N.º 2013/12/A3/162 

Total:1 Relatório Final  

Amostra: Universo das Operações Auditadas pelo IFDR com despesa certificada entre 01-01-2012 e 31-12-2012 

Âmbito da Auditoria  

A auditoria visou, essencialmente, assegurar que as auditorias das operações, realizadas pela estrutura de auditoria segregada do IFDR, e pelos auditores externos por 
si contratados, foram desenvolvidas com base numa amostra apropriada e suficiente, mediante a aplicação de normas técnicas e metodológicas internacionalmente 
aceites. 

Principais Recomendações: 

 Os desvios, apesar de mitigados por procedimentos complementares, em determinadas situações poderão estar na origem das exceções identificadas das quais 
salientamos as resultantes de incumprimento das regras de contratação pública, essencialmente, por insuficiências no processo de análise das propostas  
 

Observações:  

 A recomendação dirigida ao ON.2 encontra-se em fase de implementação 
 

Auditoria para cruzamento de informação relativa a operações do ON.2 - IAPMEI 

Relatório N.º 2013/706 

Processo N.º 2013/12/A5/21 

Total:12 Relatório Final  

                                                           
91 De acordo com o Regulamento (CE) 1083/2006, do Conselho, de 11 de Julho, que estabelece as disposições gerais sobre o 
FEDER, FSE e FC, e atento o disposto no Decreto-Lei 312/2007 de 17 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 
74/2008, de 22 de Abril, que define o Modelo de Governação do QREN. 
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 Informação complementar pode ser consultada no ponto “2.1.5 Apoio restituído ou reutilizado”. 
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Âmbito da Auditoria  

Por solicitação do IAPMEI enquanto OI, e face à impossibilidade legal daquele Instituto de realizar verificações junto de fornecedores de operações específicas do PO 
Norte, a auditoria teve como objetivo único a obtenção desses elementos. 

Neste contexto, foram verificados registos contabilísticos e respetivo suporte factual, associados às despesas financiadas no quadro dos três projetos do ON.2, 
mantidos ao nível dos respetivos fornecedores.  

Observações:  

Decorrente das ações de acompanhamento do IAPMEI e do controlo cruzado da IGF, os três projetos auditados foram anulados. 

Controlo Unidade de Certificação - IFDR 

Auditoria ao Programa Operacional Regional do Norte - Processo de Certificação de 
Despesa – Verificações Complementares 

Total: 5 
Emissão do Relatório Preliminar 
(trabalhos On Desk) 

Amostra – Universo das operações que contribuíram para despesa declarada pela Autoridade de Gestão no Pedido de Certificação apresentada em 2012 
com despesa reportada a 15-11-2012. 

Âmbito da Auditoria  

No âmbito do processo de certificação, e com o objetivo de dar uma garantia suplementar no que respeita à legalidade e regularidade das despesas certificadas à 
Comissão Europeia, o IFDR determinou desenvolver verificações específicas de natureza temática que permitam o aprofundamento da análise em áreas consideradas 
de mais risco ou com menor cobertura nos processos de validação dos PCD. 

Para o PO Norte estas verificações complementares tiveram como principal objetivo verificar a aplicação do artigo 55.º do regulamento (CE) n.º 1083/2006, bem como 
a aplicação das orientações divulgadas pela Comissão Europeia e pelo IFDR, no que refere nomeadamente ao cálculo do défice de financiamento nos projetos 
geradores de receitas. 

Ação de Controlo à Despistagem de Duplicação de Ajudas entre Programas 
Operacionais – PO FEDER/FC 

Informação: 13/000279 
Total: 4 Relatório Final 

Amostra – 31 Operações  

Âmbito da Auditoria  

O IFDR na qualidade de coordenação nacional FEDER e Fundo de coesão, de modo a reforçar a segurança dos sistemas de gestão e controlo dos programas 
procedeu à realização da ação de controlo de duplicação das ajudas. Para esse efeito foi aplicada a metodologia utilizada no exercício realizado em 2011, tendo por 
base a lista de operações aprovadas até 30/09/2012. 

Principais Conclusões  

 Não foram identificadas quaisquer situações de duplicação de ajudas  

Ação de Controlo Transversal – OI dos Sistemas de Incentivos  Total: 1 
Emissão do Relatório Preliminar 
(trabalhos On Desk) 

Amostra – Projetos objeto de intervenção da AICEP enquanto Organismo Intermédio nos POs: Norte, Algarve e Fatores de Competitividade  

3 Projetos selecionados, um por PO  

Âmbito da Auditoria  

O objetivo principal da auditoria visou verificar os procedimentos adotados pela AICEP enquanto Organismo Intermédio de forma a mitigar a ocorrência de eventuais 
situações irregulares 

Estruturas de Auditoria Segregada do IFDR 

Auditoria em operações no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte - 
QREN Despesa Pública Certificada de 01-01-2012 a 31-12-2012  

Relatório: Auditoria nº1/13/SC1/Norte 

Total: 20 Relatório Final 

Amostra: 39.648.115,61€  

Auditada 100% da amostra  

Âmbito da Auditoria  

Nesta auditoria, a Estrutura de Auditoria Segregada do IFDR (Unidade de Controlo e Auditoria), em articulação com a Autoridade de Auditoria (Inspeção-Geral de 
Finanças), selecionou uma amostra de vinte operações, com base na listagem de despesa certificada por operação até 31-12-2012, para verificação da regularidade e 
legalidade das despesas certificadas à Comissão Europeia (CE). 

Principais Recomendações: 

 Considerando o âmbito desta Auditoria, foram emitidas recomendações por operação que, em termos sucintos, abordam questões atinentes à tramitação das 
operações nomeadamente no que respeita a cumprimento de prazos procedimentais, apresentação de relatórios anuais, observância das regras de contratação 
pública, reforço de garantias e cauções. 

Observações:  

 As recomendações e as correções financeiras encontram-se em fase de implementação. 

Tribunal de Contas Português 



 

 

| 131 

Relatório de Execução.2013 

Auditoria ao Programa Operacional Regional do Norte (ON.2) 

Relatório n.º 27/2013-2ªS 

Processo N.º 07/2013 - AUDIT 

Total: 8 Relatório Final  

Amostra – 8 Operações  

Âmbito  

A auditoria desenvolvida teve por objeto a apreciação do Programa Operacional Regional do Norte (ON.2), com enfoque nos resul tados alcançados, a níveis financeiro 
e físico, nos sistemas de informação e controlo, bem como na elegibilidade, legalidade e regularidade das operações aprovadas e executadas. 

Principais Recomendações: 

À Autoridade de Gestão do ON.2 

 Desenvolver esforços no sentido de diminuir o tempo decorrido na análise das candidaturas até à decisão final; 

 Melhorar a definição dos indicadores de resultado, estabelecendo metas para todos eles com aderência à realidade; 
 
Foram ainda emitidas recomendações específicas decorrentes das verificações efetuadas às operações da amostra  

Observações:  

 Todas as recomendações foram acompanhadas 

 

Neste contexto, importa igualmente referir o trabalho desenvolvido pela Autoridade de Gestão junto 

quer da Autoridade de Auditoria, quer junto da Autoridade de Certificação no que respeita à 

implementação e cumprimento das recomendações emitidas em anteriores auditorias. Efetivamente, 

estes trabalhos de follow-up permitiram encerrar um número considerável de recomendações que se 

mantinham em aberto.  

Ainda neste âmbito, apenas uma nota no que concerne ao encerramento das auditorias da DG 

REGIO Missão 2012/PT/REGIO/J4/118/1 e Missão 2011/PT/REGIO/J4/785/6, e da Auditoria do 

Tribunal de Contas Europeu DAS 2012, sem que para as mesmas subsistam recomendações para 

acompanhamento por parte da Autoridade de Gestão.  

No que respeita às taxas de erro, e de acordo com a informação disponibilizada pela IGF no seu 

Relatório Anual de Controlo, o resultado das auditorias das operações desenvolvidas pela EAS (Para 

o Sistema comum FEDER constituído pelos Programas Operacionais Fatores de Competitividade e 

Regionais do Continente e Regiões Autónomas) adicionado dos erros identificados na supervisão 

desenvolvida pela IGF “(…) quantificamos a taxa de erro mais provável em cerca de 1.16%, a que 

corresponde uma taxa associada ao limite superior do erro de 1,84%. 

Em face do exposto, tendo por suporte o erro mais provável, consideramos existir uma garantia 

razoável de que a estimativa dos erros totais, existentes na população considerada, não ultrapassa o 

limiar da materialidade de 2% definido. Esta conclusão não se altera se tomarmos por base a taxa 

associada ao limite superior do erro, uma vez que esta também se situa abaixo do limiar de 

materialidade definido de 2%”. 
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2.7.1.6. Sistema de Informação 

 

O sistema de informação do ON.2 é composto por uma plataforma tecnológica residente nas 

instalações da CCDRN, o Sistema de Informação para a Gestão do ON.2 (SIGON.2), com 

interoperabilidade interna com as aplicações de Business Process Modelling (BPM), designada 

“Expedientíssimo”, e SIG, designada “Mapoteca”, ligado a um Datawarehouse que contém os dados 

apresentados no Sistema de Business Intelligence BI-QREN para suporte à gestão e 

interoperabilidade externa com os Sistemas de Informação do Compete e do IFDR. Para lhe prestar o 

suporte técnico necessário, está implementado um conjunto de boas práticas de prestação de 

Serviços de Tecnologias de Informação (TI) baseado em Information Technology Infrastructure 

Library (ITIL). Adotou-se um conjunto de referenciais no âmbito da Governação dos Sistemas de 

Informação e da Gestão de Informação, sendo toda a infraestrutura monitorizada por um Sistema de 

Monitorização e Alarmística de Infraestrutura, configurado com uma orientação ao Serviço, e a gestão 

de Issues, assegurada por um sistema de informação open-source desenhado para essa função e 

partilhado com a equipa de desenvolvimento. 

O ano de 2013 foi marcado, em maio, pelo fim do contrato de manutenção do SIGON.2 que tinha sido 

celebrado por concurso internacional celebrado em 2011. A impossibilidade imposta pela AMA de 

executar a cláusula prorrogação do mesmo teve como consequência períodos de falha no suporte 

externo e a redução da manutenção evolutiva para metade do ano anterior. 

Realce-se que o balanço dos 26 meses do contrato 2011-2013 foi bastante positivo: 6912 horas, com 

Execução de 1152 horas de Gestão de Projeto, 5760 horas por um Programador Sénior que 

corresponderam a 9% (530 horas) em manutenção corretiva e 91% (5230 horas) em manutenção 

evolutiva. Em agosto, foi retomado o suporte ao SIGON.2, sendo a execução preenchida 

essencialmente com os seguintes pontos: 

 

1. Correção de anomalias (manutenção corretiva) entretanto detetadas 

2. Manutenção evolutiva nas seguintes áreas: 

a. Necessidade de realizar de forma integrada a comunicação da certificação e da 

monitorização dos Sistemas de Incentivos geridos pelo PO Norte; 

b. Intervenções decorrentes do processo contínuo de monitorização da execução e 

respetivas ações preventivas; 

c. Resposta às alterações impostas à gestão do QREN com implicações diretas na gestão 

do PO; 

d. Finalização da implementação das recomendações das Auditorias (auditoria interna, 

Compliance e melhoria de operacionalização); 

e. Simplificação de procedimentos e desmaterialização de processos empreendidas pela AG; 
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f. Questões com maior relevância no período de encerramento, nomeadamente, indicadores 

de execução, fichas de verificação, visitas ao local, fichas de análise, relatórios de 

execução anual e final, relatórios de acompanhamento e procedimentos de auditoria. 

 

Figura 2.7.1.6.1 – SIGON.2 | Evolução do esforço de desenvolvimento mensal
93

 

 

 

Apesar da diminuição significativa do esforço de desenvolvimento, manteve-se um elevado grau de 

resposta às solicitações, demonstrando capacidade de reação perante alterações de contexto e 

solicitações não previstas (e não previsíveis). 

As seis direções táticas adotadas mantiveram-se idênticas às adotadas em 2012, nomeadamente: 

1. Reforço e expansão da plataforma tecnológica residente nas instalações da CCDRN e no site 

de Disaster Recovery, tendo sempre presente a preocupação com a segurança e 

nomeadamente a que deriva da aplicação da norma ISO 27002. 

2. Manutenção Corretiva e Evolutiva do Sistema de Informação para a Gestão do ON.2 

(SIGON.2), assegurando a adoção do Compliance Capability Maturity Model Integration 

(CMMI). 

3. Alargamento da Interoperabilidade com a aplicação de Business Process Modelling (BPM) da 

CCDRN, designada “Expedientíssimo”, ao nível de Entidades, Documentos, Processos e 

georreferenciação (“Mapoteca”). 

4. Alargamento do âmbito de operacionalização de boas práticas de prestação de Serviços de 

Tecnologias de Informação (TI) baseado em Information Technology Infrastructure Library 

(ITIL). 

5. Realização de ações tendentes à execução dos Planos Estratégico, Tático de Sistemas de 

Informação, de Infraestrutura de Tecnologia e de Gestão de Informação, 

                                                           
93

 Início do contrato terminado em 2013 até ao final deste ano. 
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6. Documentação de processos em Business Process Model and Notation (BPMN), uma 

representação gráfica de processos. 

 

Indicadores 

Os indicadores de utilização do SIGON.2 no final de 2013 são os apresentados no quadro abaixo. 

 

Quadro 2.7.1.6.1 - Quadro de Indicadores do SIGON.2
94

 

Dimensão SIGON.2 

Entidades 8 (CCDRN+7CIM) 

Executores 8.286 (+55%) 

Entidades Pagadoras 3 

Eixos 11 

Domínios 24 

Tipologias 80 

Avisos 792 (+7%) 

Programas de Ação/Estratégico. 286 (+19%) 

Operações (Inclui Sistemas de Incentivos) 23.339 (+27%) 

Despesas 57.560 (+34%) 

Pagamentos 47.011 (+54%) 

Certificações Despesa 24 (+50%) 

Operadores (ativos) 288 (+79%) 

Perfis 45 

 

Face aos valores de 2012, é de salientar o aumento significativo de despesas, pagamentos e 

certificações de despesas. 

No ano de 2013, verificou-se uma intensificação dos processos de desenvolvimento do SIGON.2, 

tendo em vista responder a exigências externas e alterações regulamentares supervenientes, mas 

também à prossecução de objetivos de simplificação e eficiência, prosseguindo-se o esforço de 

desmaterialização de processos. O maior investimento no âmbito da gestão do desenvolvimento foi o 

de planificação e priorização das necessidades, em linha com o que decorre de na fase de 

encerramento do PO ser necessária uma ponderação ainda mais cuidada dos custos e dos 

benefícios. Manteve-se, ainda, o investimento significativo da parte da estrutura de apoio à gestão, na 

definição de requisitos e testes, assim como da equipa de desenvolvimento. 

Os desenvolvimentos mais significativos realizados durante este ano e ao longo do contrato que 

terminou, foram os seguintes: 

 Mecanismos de reporte, controlo e gestão relativos à fase de encerramento do Programa; 

 Reforço da desmaterialização de processos, reduzindo significativamente a utilização e circulação 

de documentação em suporte papel: 

                                                           
94

 Entre parêntesis o aumento face ao valor acumulado no final do ano de 2012. 
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o Apresentação de pedidos de alteração através do SIGON.2 (1ª fase), permitindo a 

apresentação de pedido de alterações pelos promotores (dados gerais, alterações 

físicas e alterações temporais) e respetiva análise 

o Harmonização e Simplificação de Fichas de Verificação da Autoridade de Gestão já 

em uso (Contratação Pública e Pedidos de Pagamento) 

o Criação de novas Fichas (Visitas ao local, Pedidos de Alteração de Operações, novas 

fichas de análise para decisão) e de um circuito de despachos relativos às principais 

fichas de análise em uso; 

o Relatórios de Execução Anual e Final (Adaptação do menu Questionários do Front-

Office para os promotores poderem submeter o relatório de execução Anual e Final); 

o Utilização de Certificados Digitais, nomeadamente no âmbito da designada 

“Operação limpeza”, que permitiu meios céleres de notificação 

- Novas funcionalidades: 

o Módulo de Indicadores, permitindo melhorias do registo e consulta dos indicadores de 

realização física 

o Módulo de monitorização de compromissos sem execução (“Operação Limpeza”) 

o Módulo de alteração de operações (1ª fase) 

 Melhorias em funcionalidades já existentes: 

o Ajustamentos ao módulo de auditorias, através de melhorias significativas 

consubstanciadas num módulo novo (ex.: Relatórios de acompanhamento e auditoria, 

recomendações). 

o Simplificação da gestão de “Contas de Fornecedores” (contratos); 

o Módulo de Gestão de Devedores (Criação do Modulo de comunicação da Gestão de 

Devedores por WebService para o IFDR; Criar Mecanismo de Envio de Gestão de 

Devedores para o servidor de Testes do IFDR; 

o Grandes Projetos - Transmissão da informação dos Grandes Projetos através de 

Webservices;  

 Implementação de alterações regulamentares (ex.: alterações de taxas); 

 Informação de gestão e de suporte à decisão, através de melhorias sensíveis no BI, 

nomeadamente através dos resultados obtidos pela capacitação de um conjunto de key users 

dessa ferramenta, e pelo desenvolvimento à medida, recorrendo a recursos humanos da CCDRN, 

de ficheiros de apoio à atividade da Comissão Diretiva. 
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Conclui-se que, relativamente ao que foi previsto para o ano de 2013, destacam-se pelo seu elevado 

grau de concretização e impacto, as melhorias associadas à fase de encerramento do Programa, a 

informação de gestão e de suporte à decisão, os ajustamentos ao módulo de auditorias e a utilização 

de Certificados Digitais. 

 

ITIL 

O ITIL (da sigla em inglês para “Information Technology Infrastructure Library” - “Biblioteca da 

Infraestrutura de Tecnologias de Informação”) é, por definição, um conjunto de boas práticas 

aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da informação (TI).  

No âmbito da gestão de Alterações (um dos processos ITIL), relevam-se os seguintes indicadores, no 

final de 2013: 

 450 Pedidos de Intervenção técnica (PIT), o que corresponde a um valor semelhante ao de 2012; 

 2.485 horas de desenvolvimento, o que equivale a uma redução de 50% relativamente às horas 

de desenvolvimento no ano de 2012. 

No âmbito da Gestão de Incidentes e Pedidos, verificaram-se as seguintes ocorrências:  

 

Quadro 2.7.1.6.2 - Gestão de Pedidos e incidentes SIGON.2 

Incidentes e Pedidos /mês Tempo Recuperação 

Pedidos de pagamento - solicitações externas 20 1 dia 

Alterações/correções de operadores internos 120 1 dia 

Pequenas correções ao código do SI 5 1 dias 

Recuperação de password 25 1 hora 

Correções de dados 100 1 hora 

Alteração na Base de Dados 120 1 hora 

 

Há a salientar a existência de problemas técnicos que afetaram a submissão de candidaturas no 

último dia dos avisos durante um curto intervalo de tempo e também num passo específico do 

preenchimento dessas candidaturas. Estes determinaram a decisão da Comissão Diretiva de 

reabertura dos Avisos SAIECT-IEC/1/2013, SAIECT-IET/1/2013, PDTVD-IF/1/2013, PPNP/1/2013, 

SACIC-GE/1/2013, GAEPC/1/2013, PC/2/2013 e BI/1/2013 no período que decorreu entre as 14.00h 

e as 18.00 h do dia 15 de novembro de 2013.   

Na sequência de abertura de Avisos não previstos e da elevada afluência que os mesmos tiveram, 

durante este ano foram analisadas tecnicamente cinco reclamações. Em nenhum destes casos se 

considerou haver razões técnicas para aceitar a reclamação. Foi sendo prestado apoio aos 

promotores, no sentido de esclarecer dúvidas ou ajudar a ultrapassar dificuldades momentâneas. 

Continuaram-se os esforços de melhoria e atualização de alguns dos guiões de apoio. 
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Previsão para 2014 

Em 2014, pretende-se prosseguir-se nas seis direções identificadas na introdução a este ponto, 

designadamente assegurando a concretização das seguintes melhorias: 

 Fase de encerramento do Programa 

 Melhorias na eficiência da Operação Limpeza 

 Informação de gestão e de suporte à decisão 

 Tratamento de custos indiretos 

 Visualização do conteúdo das operações e dos pedidos de pagamento em front-office 

 Alargamento da Utilização de Certificados Digitais 

 Solução para submissão de ficheiros de grande dimensão. 

Deverá ponderar-se a oportunidade de algumas destas tarefas, considerando a necessária 

articulação com a preparação e entrada em funcionamento do sistema de informação de suporte à 

gestão do futuro programa Regional 2014-2020. 

 

 

2.7.2. Avaliação do ON.2 – O Novo Norte 

 

Nas normas que definem o modelo de governação do QREN estabelece-se que compete ao 

Observatório do QREN, em articulação com o IFDR, I.P, o IGFSE, I.P. e todas as autoridades de 

gestão, a elaboração do Plano Global de Avaliação do QREN e dos Programas Operacionais 2007-

2013
95

 no qual se integra o próprio Plano de Avaliação do ON.2 – O Novo Norte
96

.  

No documento do Plano Global de Avaliação (PGA) definiu-se um processo anual de revisão e a 

possibilidade de realizar atualizações extraordinárias. No final do ano de 2013, no âmbito dos 

trabalhos desenvolvidos pela Rede de Interlocutores de Avaliação, não foi efetuada essa atualização, 

uma vez que nos encontrávamos no final do período de vigência do QREN e a maioria dos exercícios 

de avaliação previstos nesse plano se encontrava concluída. Os exercícios de avaliação que não 

estavam concluídos iniciaram-se em 2013 e serão concluídos em 2014. De igual modo, também a 

Autoridade de Gestão optou por não atualizar o Plano de Avaliação do ON.2 – “O Novo Norte”, uma 

vez que o último trabalho de avaliação previsto nesse plano - a Avaliação Intercalar - já se iniciou em 

2013 e terminará no corrente ano. 

                                                           
95

 Cf. alínea f) do nº. 1 do Artigo 8º do Decreto-lei n.º 312/2007, de 17 de Setembro (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
74/2008, de 22 de Abril), decorrente da possibilidade explicitada no n.º 1 do Artigo 48º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006, de 
11 de Julho. A primeira versão do “Plano Global de Avaliação do QREN e dos Programas Operacionais 2007-2013” foi 
aprovada pela Comissão Ministerial de Coordenação do QREN em 26 de Fevereiro de 2009. 
96

 Aprovado pela Comissão Diretiva do ON.2 a 27 de Outubro de 2008 e pela Comissão Ministerial de Coordenação dos 
Programas Operacionais Regionais a 23 de Dezembro do mesmo ano. 
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No que respeita à execução do Plano de Avaliação do programa, logo no início do ano de 2013 foram 

lançados os procedimentos de contratação pública para a seleção da equipa responsável pela 

realização dos trabalhos do exercício de Avaliação Intercalar, tendo sido contratada a empresa 

Quaternaire Portugal. 

O objetivo global da Avaliação Intercalar do programa consiste em melhorar a estratégia e a 

execução do ON.2 – “O Novo Norte”, tendo em consideração os problemas estruturais específicos da 

Região do Norte. Esta avaliação não pode deixar de se integrar no quadro do apoio à gestão do ON.2 

porque decorre durante o período de programação, constituindo uma prática importante para a 

melhoria contínua da implementação deste Programa.  

Nesta linha, deverá permitir dar resposta a um conjunto de questões em torno de cinco temas: (i) 

pertinência das recomendações da Avaliação da Operacionalização e níveis de cumprimento; (ii) 

releitura do diagnóstico e das prioridades; (iii) execução vs programação; (iv) execução vs realização, 

resultados e impactos e (v) Plano de Comunicação, que se apresentam no quadro seguinte. 

 
 
Quadro 2.7.2.1 - Questões a considerar na Avaliação Intercalar do ON.2 – “O Novo Norte”  

(1) Pertinência das recomendações da Avaliação da Operacionalização e níveis de cumprimento 

Qual o nível de cumprimento das recomendações da Avaliação da Operacionalização do ON.2 – “O Novo Norte”? E das que se cumprem num 
determinado momento, como são aquelas que produziram impactos nos processos de reprogramação do ON.2 – “O Novo Norte”? E das outras? 
Será que essas outras ainda mantêm a mesma pertinência? A manter-se, devem cumprir-se da mesma forma, atenta a atual fase do ciclo do 
Programa Operacional e, concomitantemente, as decisões de gestão que foram sendo assumidas aos mais diversos níveis do seu modelo de 
governação? 

(2) Releitura do diagnóstico e das prioridades 

O diagnóstico efetuado em sede de elaboração do ON.2 – “O Novo Norte” ainda se mantém atual? Que aspetos devem ser atualizados? Quais 
as consequências dos impactos da crise financeira internacional, da crise das dívidas soberanas na União Europeia e da crise financeira, 
económica e social em Portugal na atualização desse diagnóstico? Existindo a necessidade de revisão do diagnóstico, que alterações devem 
ser efetuadas na matriz SWOT? O que deve ser mantido? E alterado? E introduzido de novo?  

Face à (previsível) necessidade de alteração do diagnóstico, as prioridades estratégias e os objetivos específicos do ON.2 – “O Novo Norte” 
mantêm a mesma pertinência? São ainda mais pertinentes? Devem ser revistos? Em que medida as sucessivas reprogramações do ON.2 – “O 
Novo Norte” permitiram dar resposta à alteração das condições de contexto e à maior ou menor pertinência das prioridades e dos objetivos face 
a esse contexto? 

(3) Execução vs programação 

O atual ritmo de aprovação em termos globais do ON.2 – “O Novo Norte” é compatível com a programação? E relativamente a cada um dos 
Eixos Prioritários? E, dentro de cada Eixo Prioritário, à ventilação pelas diversas fontes de financiamento? A taxa média de cofinanciamento de 
cada Eixo Prioritário, resultante das operações aprovadas, é compaginável com a programada? A que se devem os eventuais desvios? Quais as 
consequências das sucessivas reprogramações do ON.2 – “O Novo Norte” nessa taxa média? 

O atual ritmo de execução em termos globais do ON.2 – “O Novo Norte” é compatível com as principais metas de gestão estabelecidas? A 
relação entre a aprovação e a execução é a mais adequada face aos objetivos de execução (Regras “n+3” e “n+2” e encerramento, pelo menos, 
em 2015)? Como é que tem evoluído essa relação? O desempenho registado nos diferentes Eixos Prioritários e Objetivos Específicos/Tipologias 
é idêntico? Onde se registam os melhores desempenhos? E os piores? A que se deve esses desempenhos menos conseguidos? Que medidas 
de gestão devem ser tomadas para melhorar os ritmos de execução e a sua adequação à programação? 

A percentagem da despesa aprovada nos temas prioritários Earmarking face ao total é compatível com a programada após as sucessivas 
reprogramações? Em que temas se registam maiores desvios? Esses desvios devem-se a não aprovação de operações nas áreas onde estes 
ocorrem ou existem outras razões? 

(4) Execução vs realização, resultados e impactos 

As realizações alcançadas estão em linha com as metas estabelecidas? Quais são os principais desvios? Quais são as razões desses desvios? 
Resultam das aprovações? Resultam da maior ou menor dificuldade de os promotores apresentarem e desenvolverem projetos relevantes face 
aos objetivos? Quais são os fatores críticos que explicam esse desempenho? São fatores internos ou externos à gestão em sentido estrito? 
Esse (melhor ou pior) desempenho tem consequências na prossecução dos objetivos específicos e das prioridades estratégicas do ON.2 – “O 
Novo Norte”? Existe margem de manobra para a adoção de medidas proactivas de gestão que permitam melhorar o alinhamento estratégico da 
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execução face à programação? Quais? 

Os resultados alcançados estão em linha com as metas estabelecidas? Quais são os principais desvios? Quais são as razões desses desvios? 
Resultam das aprovações? Resultam da maior ou menor dificuldade de os promotores apresentarem e desenvolverem projetos relevantes face 
aos objetivos? Resultam da qualidade na conceção e execução das operações, nomeadamente no estabelecimento das metas e na capacidade 
técnica, financeira e de gestão necessária para as alcançar? Quais são os fatores críticos que explicam esse desempenho? São fatores internos 
ou externos à gestão em sentido estrito? Esse (melhor ou pior) desempenho tem consequências na prossecução dos objetivos específicos e das 
prioridades estratégicas do ON.2 – “O Novo Norte”? Existe margem de manobra para a adoção de medidas proactivas de gestão que permitam 
melhorar o alinhamento estratégico da execução face à programação? Quais? 

Quais os contributos efetivos das intervenções apoiadas para a concretização dos objetivos do Programa Operacional em termos globais e em 
cada uma das suas prioridades estratégicas? Esses contributos das intervenções para as mudanças visadas, enquanto objetivos, por este 
Programa Operacional são os esperados? Existem efeitos não esperados, positivos ou negativos, nomeadamente de caráter cíclico e anti-
cíclico? Em caso afirmativo, quais são esses efeitos e de que modo são convergentes ou divergentes com os objetivos deste Programa 
Operacional? Todos esses impactos são sustentáveis numa perspetiva de médio e de longo prazo?  

(5) Plano de Comunicação 

O Plano de Comunicação tem sido implementado de acordo com o programado? Os objetivos estabelecidos têm sido prosseguidos? E as ações 
revistas de acordo com o exercício do follow-up e das diferentes fases de comunicação têm sido implementadas? Foram realizadas parcerias de 
divulgação? A promoção na imprensa, quer de advertising quer de publicity, tem sido assegurada? A divulgação e a comunicação eletrónica, 
através do próprio site e da newsletter, têm sido continuamente desenvolvidas? Com que abrangência? E os eventos públicos, associados à 
divulgação da estratégia, das oportunidades de financiamento e dos resultados alcançados, têm sido convenientemente programados e 
realizados de acordo com as necessidades de gestão do ON.2 – “O Novo Norte”? Os outros suportes de divulgação e comunicação (brochuras, 
flyers, mailling) são os necessários? Têm sido produzidos nas quantidades requeridas face aos públicos-alvo a que se destinam? A política de 
branding foi a mais adequada e as ações de extensão da marca “O Novo Norte” têm tido o destaque previsto no Plano de Comunicação? Que 
progressos se verificam na comunicação para “novos públicos” prevista no Plano de Comunicação? Que perspetivas existem? Já foi lançada 
uma ação de comunicação dirigida ao planeamento do novo ciclo de programação dos fundos estruturais? 

E os resultados? O board de indicadores foi revisto em função do alcance conseguido na primeira fase do Plano de Comunicação? Os 
indicadores revistos de realização e de resultado e respetivas metas estabelecidas no Plano de Comunicação têm sido concretizados? Que 
dizer em matéria de acessibilidade? O site tem tido um número crescente de utilizadores? Esses utilizadores estão alinhados com os públicos-
alvo? Que apoio encontram, face às suas necessidades? A informação relevante, por este ou por outros meios, tem chegado aos públicos-alvo 
definidos? Qual o alcance da aposta nas redes sociais? Qual a perceção da opinião pública e publicada relativamente ao ON.2? Está associada 
aos Fundos Estruturais? À política regional? À Região do Norte e à ideia que dela se pretende transmitir? À CCDRN? Há evidências de que a 
política de extensão de marca começa a ter resultados? O branding permite colocar “O Novo Norte” como uma marca global da Região do 
Norte? Que avaliação se faz dos resultados atuais face aos registados em devido tempo relativamente ao “ON – Operação Norte”? São 
melhores? Em quê e porquê? São piores? Em quê e porquê? Que medidas se devem pôr em prática para potenciar os resultados até agora 
alcançados? 

E em termos regulamentares? As obrigações de informação e publicidade têm sido definidas, implementadas e monitorizadas? O papel 
desenvolvido pela Autoridade de Gestão junto das entidades beneficiárias, previsto no Plano de Comunicação e na regulamentação comunitária, 
tem sido concretizado? A análise das aplicações e recursos de comunicação de entidades beneficiárias tem sido devidamente realizada? Os 
dispositivos de informação, sensibilização, monitorização e esclarecimento existem e funcionam? Com que grau de especificação e com que 
resultados? E estes são melhores ou piores do que os obtidos no período de programação anterior? 

 

Assinado o contrato, a empresa apresentou o Relatório Inicial, onde explicitou como pretendia 

responder às questões de avaliação, incluindo a estratégia global de resposta, os métodos de recolha 

e tratamento de informação e, em particular, a definição do contributo de cada um desses métodos 

para a fundamentação das respostas às questões de avaliação. Este relatório foi validado pela 

Comissão Diretiva em 24 de julho de 2013. Deste modo, os trabalhos foram desenvolvidos ao longo 

do segundo semestre e, no final do ano, foi apresentado o Relatório Preliminar que se não se 

encontra em  condições de ser aprovado, por apresentar insuficiências, nomeadamente associadas à 

monitorização financeira e física do programa.  

 

Articulação entre o Plano de Avaliação do ON.2 e o Plano Global de Avaliação do QREN 

Conforme referido anteriormente, os exercícios de avaliação efetuados ao ON.2 inserem-se num 

contexto mais amplo da avaliação de nível QREN, e os estudos de avaliação do QREN importam à 

gestão do ON.2 – “O Novo Norte” uma vez que as opções estratégicas e os investimentos financiados 

no programa são, em muitos casos, objeto de análise nos exercícios de avaliação de nível QREN. 

Por outro lado, importa salientar que as avaliações efetuadas nesta fase final do ciclo de 
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programação revelam uma pertinência especial no âmbito dos trabalhos de preparação do próximo 

período de programação.  

Durante o ano de 2013, no âmbito do QREN, foram concluídos diversos estudos de avaliação da 

responsabilidade do Observatório do QREN. Estes estudos abordaram temáticas transversais a 

vários programas, cujos resultados podem apoiar a gestão do ON.2 - “O Novo Norte”, mas 

particularmente constituir fontes de informação valiosas para apoiar os trabalhos de definição do 

próximo PO da Região do Norte. Isto é, o follow up mais relevante não é aquele que respeita ao atual 

exercício de programação mas ao se estende de 2014 a 2020. A elaboração do Acordo de Parceria e 

do Programa Operacional da Região do Norte 2014-2020 foram subsidiários das conclusões e 

recomendações emanadas destes exercícios de avaliação.  

No quadro seguinte apresentam-se, de forma resumida, alguns dos exercícios considerados mais 

relevantes. 

 
 
Quadro 2.7.2.2 - Exercícios de avaliação concluídos em 2013 

Designação Incidência Conclusões 

Avaliação 
estratégica do 

QREN – Contributo 
do QREN para 

redução do abandono 
escolar precoce 

QREN 

Os resultados obtidos no estudo refletem, globalmente, um impacto muito significativo do QREN na 
redução do abandono escolar precoce. Em particular refira-se que os resultados da análise 
contrafactual efetuada para os alunos com o perfil dos abrangidos pelos cursos de dupla certificação, 
demonstram um impacto positivo em todos os indicadores considerados – taxa de desistência, taxa de 
transição, taxa de retenção e taxa de conclusão. 

Com efeito, na última década, Portugal acelerou o ritmo de melhoria dos resultados em educação, 
sobretudo entre os mais jovens. Em boa parte dos indicadores, o progresso na Região do Norte é 
superior ao verificado nas outras regiões, contribuindo decisivamente para a melhoria dos resultados no 
país. No entanto, ainda há muito caminho a percorrer, pois a Região está aquém dos valores de 
escolarização pretendidos nos grupos etários mais jovens. Verifica-se ainda uma forte redução das 
disparidades inter-regionais e intrarregionais, embora alguns espaços, como a NUTS III Tâmega, 
continuem a concentrar os resultados mais problemáticos. 

Quanto à saída precoce da escola sem conclusão do ensino secundário no grupo etário de 18-24 anos, 
a Região do Norte consegue uma melhoria notável, apresentando em 2013 um resultado (19,8%) 
próximo da média nacional, situada nos 19,2%. A meta para 2020 (10%) é igualmente muito exigente, 
mas alcançável, caso se mantenha o ritmo de melhoria. Esse esforço não poderá deixar de ser 
prosseguido no contexto do período de programação 2014-2020. 

Avaliação 
estratégica do 

QREN - Contributo do 
QREN para a 

inclusão social de 
indivíduos residentes 
em territórios urbanos 

problemáticos 

QREN 

As intervenções contribuíram para uma melhoria da imagem dos territórios, percecionada por 89% dos 
destinatários finais, com efeitos na redução da estigmatização, no reforço do sentido de pertença e na 
dinamização do tecido social e económico local.  

Verificaram-se resultados muito positivos na autonomização e capacitação dos indivíduos, com 76% 
dos destinatários finais de intervenções apoiadas pelo QREN a reforçarem as competências técnicas e 
66% a aumentarem as qualificações escolares e profissionais. 

As intervenções referidas representam um montante muito significativo de investimento na Região do 
Norte (superior a 400 M€), através, nomeadamente do apoio a operações no contexto das Parceria para 
a Regeneração Urbana e das Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação. Sendo assim, as 
conclusões deste estudo não podem deixar de ser ponderadas e, eventualmente, subsumidas pela 
gestão do ON.2 – “O Novo Norte”. 

Avaliação 
estratégica do 

QREN - Contributo do 

QREN para a 
inovação e a 

internacionalização 
das empresas, em 
particular as PME 

QREN 

Este estudo de avaliação permitiu identificar os seguintes resultados: (i) alargamento da massa de 
empresas com atividades de inovação e internacionalização, sobretudo de PME, com o binómio 
inovação-internacionalização a funcionar virtuosamente e um salto considerável no capítulo de 
atividades de I&DT com a particularidade relevante destas ocorrerem em empresas com presença no 
mercado internacional; (ii) incremento do investimento em inovação e em internacionalização; (iii) 
evidências de aumento de postos de trabalho qualificados, embora ainda com fraca “performance” de 
absorção de recursos humanos avançados (doutorados, por exemplo); (iv) indicadores favoráveis de 
aumento de produtividade aparente do trabalho, da autonomia financeira e de crescimento do volume e 
do peso do negócio internacional. 

O Norte de Portugal é a região NUTS II com maior orientação exportadora e aquela que apresenta a 
mais vasta experiência de internacionalização do seu tecido económico e de participação no comércio 
internacional. No entanto, nem sempre os bens e serviços transacionados se encontram nas fases de 
criação de valor nas cadeias internacionais. Qualquer estratégia de desenvolvimento regional deve 
considerar estas características distintivas. Estas conclusões não só confirmam a assertividade do 
diagnóstico prospetivo em que assentou o ON.2 – “O Novo Norte” como do seu desenho estratégico. 
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Designação Incidência Conclusões 

São também particularmente relevantes na preparação do ciclo de programação 2014-2020. 

Avaliação 
estratégica do 

QREN - Contributo 
das intervenções do 
QREN em contexto 

urbano para o 
aumento da eficiência 

energética 

QREN 

As intervenções do QREN no domínio da eficiência energética constituem um contributo para o 
cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal representando cerca de 17,6% no caso da 
redução de tep e de 16,9% na redução das emissões de Gases com Efeito de Estufa. A execução 
destas intervenções traduz-se num impacto económico que ronda os 263 M€, sobretudo associado às 
economias de energia primária no setor “Indústria” (redução das importações de combustíveis fósseis).  

Os impactos das intervenções do QREN diferem consideravelmente em função da tipologia de 
beneficiário. Pela natureza dos consumos energéticos associados às intervenções na Indústria, a 
tipologia de beneficiário “empresas”, nos Sistemas de Incentivos QREN, assume um relevante 
protagonismo. 

A Região do Norte tem um contributo importante nas emissões de gases com efeito de estufa a nível 
nacional e, por isso mesmo, deverá continuar a ter um papel proactivo na sua redução. A aposta 
nacional na promoção de uma economia de baixo carbono não pode deixar de assumir na Região do 
Norte um papel particularmente relevante. Neste estudo conclui-se que (i) em termos territoriais, mais 
de dois terços dos contributos registados associam-se a intervenções executadas na Região Norte 
(66,2% da redução de toneladas equivalente de petróleo e 68,9% das emissões evitadas); (ii) existe 
ainda um grande potencial de melhoria da eficiência energética nos domínios da habitação, mobilidade 
e equipamentos, emergindo como inevitável um reforço do volume de fundo comunitário e dos 
instrumentos de discriminação positiva das intervenções que mais contribuem para o aumento da 
eficiência energética no próximo período de programação. Estas conclusões não podem deixar de ter 
consequências pesadas, no período de programação 2014-2020, no que respeita: (i) à promoção da 
eficiência energética e da utilização das energias renováveis nas empresas; (ii) ao apoio à utilização da 
eficiência energética e das energias renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente nos 
edifícios públicos e no setor da habitação social; (iii) à promoção de estratégias de baixa emissão de 
carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente, as zonas urbanas (incluindo mobilidade 
urbana sustentável e medidas de adaptação relevantes para a redução das emissões). 

Avaliação dos 
investimentos em 
equipamentos de 

proximidade 

QREN 

O investimento em equipamentos de proximidade permitiu melhorar os níveis de cobertura territorial 
bem como o acesso e a qualidade dos serviços, sugerindo um contributo significativo para a coesão 
territorial. Este facto é globalmente reconhecido pelos seus utilizadores, que manifestam elevados 
níveis de satisfação, registando-se ainda um ajustamento da capacidade instalada à procura. 

No âmbito deste estudo foram avaliadas as operações de apoio a equipamentos em cinco áreas 
distintas: Educação, Cultura, Saúde, Desporto e Apoio Social. Embora com níveis diferentes de apoio, 
as conclusões do estudo apontam sobretudo para as questões de sustentabilidade social e económica 
dos investimentos realizados. Esta conclusão deverá ser devidamente equacionada no período de 
programação 2014-2020. A dimensão infraestrutural deve estar associada, por um lado, a apoios 
seletivos de promoção do fechamento e de economias de redes e, por outro, a respostas a debilidades 
estruturais e desafios societais, como o envelhecimento ativo e saudável. 

Avaliação da 
estratégia e do 

processo de 
implementação das 

EEC – tipologia 
Clusters 

QREN 

A política de “clusterização” revela-se pertinente e deve ser prosseguida, procurando beneficiar da 
experiência acumulada e introduzindo as alterações necessárias à plena concretização do seu 
potencial. Esta política deve ser abrangente, definida numa lógica de médio prazo (2014-2020) e 
apresentar objetivos alinhados com as prioridades do País e da UE.  

O modelo de governação deve ser reequacionado, consolidando uma estrutura de coordenação política 
e nomeando uma estrutura de gestão que beneficie da aprendizagem acumulada a nível nacional e 
internacional. 

Destas Estratégias de Eficiência Coletiva, 10 ficaram sedeadas na Região do Norte: 6 Polos (“Saúde”, 
“Moda”, “Agroindustrial”, “Indústrias de Base Florestal”, “Automóvel e Mobilidade” e “Tecnologias de 
Produção”) e 4 Clusters (“Mar”, “Indústrias Criativas”, “Vinhos” e “Mobiliário”). Esta geografia da 
distribuição das Estratégias de Eficiência Coletiva não pode deixar de ser devidamente considerada na 
Estratégia de Especialização Inteligente da Região do Norte 2014-2020. Porventura, deixando à escala 
nacional a política de “clusters” enquanto tal e recorrendo a estes “clusters”, na sua dimensão 
institucional, enquanto atores fundamentais para a promoção da adequada interação entre as 
empresas, produtores de tecnologia e utilizadores avançados, e entidades do sistema científico e 
tecnológico para a produção de inovação nos domínios prioritários de especialização inteligente 
regional.   

 

 

Rede de Interlocutores de Avaliação do QREN 

No documento de programação do ON.2 previa-se a constituição da “Rede de Avaliação do QREN 

2007-2013”, coordenada pelo Observatório do QREN, sendo as suas principais funções contribuir 

para a preparação e acompanhamento da execução do “Plano Global de Avaliação do QREN e dos 

Programas Operacionais 2007-2013”, sistematizando a informação e as propostas de exercícios de 

avaliação a realizar por iniciativa das diferentes entidades representadas, no sentido da sua 

harmonização e articulação, por forma a evitar a sobreposição de estudos em áreas temáticas 
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semelhantes, bem como a aproveitar as sinergias provenientes da colocação do conhecimento de 

cada entidade ao serviço de todos. 

Durante o ano de 2013 as atividades e trabalhos desenvolvidos ao nível da Rede de Avaliação 

centraram-se, como habitualmente, no acompanhamento dos estudos de avaliação em execução. 

Contudo, nesta fase final do ciclo de programação, assumiu particular importância a realização de um 

contributo deste órgão no âmbito dos trabalhos de preparação do próximo período de programação, 

naturalmente com incidência especial na temática da Avaliação. Neste sentido, foi elaborado, em 

primeiro lugar, um balanço sobre a função de avaliação no âmbito do QREN, identificando os aspetos 

mais positivos e os menos positivos no que respeita às seguintes temáticas: (i) o modelo de 

governação, (ii) o planeamento estratégico do ciclo das avaliações, (iii) a conceção das avaliações, 

(iv) a seleção das equipas de avaliação, (v) o acompanhamento dos estudos de avaliação, (vi) o 

follow-up, (vii) a comunicação do processo e dos resultados, (viii) a qualidade e rigor das avaliações e 

(ix) a capacitação dos vários “stakeholders”.  

Posteriormente, e considerando a informação disponível relativamente ao enquadramento 

regulamentar da Comissão Europeia no que concerne à função avaliação, foram identificadas 

propostas concretas sobre a gestão e acompanhamento da função avaliação para o próximo período 

de programação 2014-2020. Estas propostas são sinteticamente apresentadas no quadro seguinte. 

 

Quadro 2.7.2.3 - Síntese das propostas da Rede de Interlocutores de Avaliação para o PORTUGAL 2020 

Propostas para o processo de Avaliação 

1. Constituir uma Rede de Avaliação do Portugal 2020 englobando as Autoridades de Gestão dos PO e as Agências Públicas envolvidas na 
implementação dos FEEI, coordenada pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão;  

2. Elaborar, no seio da Rede de Avaliação, um Plano Global de Avaliação do Portugal 2020 (PGA 2020), atualizado anualmente;  

3. Prever, no PGA 2020, os seguintes tipos de avaliações: i) Avaliações de operacionalização dos PO; ii) Avaliações do contributo do Portugal 
2020 para as principais Prioridades de Investimento (PI); iii) Avaliações por objetivos específicos/ instrumentos de política pública; iv) 
Avaliações sobre a territorialização das intervenções do Portugal 2020; v) Avaliações ex post do QREN 2007-2013;  

4. Reforçar o envolvimento no processo de avaliação do Portugal 2020 dos principais destinatários dos resultados das avaliações;  

5. Reforçar a dimensão de comunicação dos resultados das avaliações, tendo em vista os diferentes tipos de público mais relevantes;  

6. Assegurar a afetação de recursos humanos e financeiros às tarefas específicas de avaliação de políticas;  

7. Assegurar a participação de representantes das AG dos PO e das Agências Públicas relevantes em todo o processo avaliativo;  

8. Reforçar os mecanismos de follow-up das avaliações;  

9. Assegurar a articulação entre os sistemas de informação dos FEEI e dos PO e as necessidades de informação, para efeitos de avaliação;  

10. Assegurar, no seio da Rede de Avaliação, a coordenação do lançamento de processos de recolha de informação relevantes para as várias 
avaliações;  

11. Assegurar a disponibilização atempada de dados estatísticos necessários à realização de avaliações de impactos das políticas públicas.  

 

Finalmente, importa referir que a representação na Rede de Interlocutores de Avaliação é efetuada, 

por uma lado, ao nível da Autoridade de Gestão do ON.2 – “O Novo Norte” e, por outro lado, ao nível 

do Observatório das Dinâmicas Regionais do Norte da CCDRN. Apresenta-se, no quadro seguinte, 

uma síntese das reuniões realizados no decurso do ano de 2013. 
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Quadro 2.7.2.4 - Síntese das reuniões da Rede de Avaliação do QREN  

15ª Reunião da Rede de Avaliação (17.Maio.2013) 

Os principais propósitos desta reunião foram a divulgação dos resultados da metavaliação e o início da discussão sobre a função avaliação no 
próximo período de programação 2014-2020. 

Foi apresentado para discussão o balanço da avaliação no QREN no âmbito dos resultados da Metavaliação - Estudo de Avaliação da qualidade 
e utilidade dos processos avaliativos constantes no Plano Global de Avaliação do QREN e dos PO 2007-2013.  

No âmbito desta apresentação foi introduzido pelo Observatório do QREN a realização dos trabalhos de organização do contributo da Rede de 
Avaliação para a preparação do próximo período de programação, tendo origem na reflexão e aprendizagem coletiva resultante da experiência 
adquirida nestas matérias no âmbito da rede e do QREN. 

Finalmente, foi apresentado por cada membro representante das autoridades de gestão do PO o ponto de situação dos exercícios de avaliação 
em realização. 

16ª Reunião da Rede de Avaliação (5.novembro.2013) 

Nesta reunião foi aprofundada a discussão, já iniciada na anterior reunião, sobre o balanço da avaliação no QREN e propostas para o futuro 
período de programação. O debate centrou-se no conteúdo de dois documentos produzidos entretanto com os contributos dos diversos 
representantes na rede: “Elementos de balanço da Experiência do QREN em matéria de avaliação de políticas” e “Propostas para o processo de 
avaliação no período de programação 2014-2020”.  

O primeiro destes documentos constitui uma análise sintética da função da avaliação no âmbito do QREN e dos programas operacionais, com o 
objetivo de promover a aprendizagem conjunta e contribuir para a reflexão sobre a avaliação no próximo período de programação. O documento 
das propostas sobre a função de avaliação para o próximo período de programação foi apresentado com um enquadramento da legislação 
comunitária (em preparação na altura) sobre a avaliação e incluía já algumas das propostas apresentadas por membros da rede na reunião 
anterior. 

Foi ainda, como habitualmente, efetuado o balanço da implementação do Plano de Avaliação Global do QREN e dos PO apresentando-se o 
ponto de situação dos exercícios de avaliação da responsabilidade de cada entidade representada na rede. 

 

 

 

 

2.7.3 Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)  

 

 

O processo de preparação do ON.2 – “O Novo Norte” foi acompanhado pela elaboração do “Relatório 

Ambiental da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)”
97

, transpondo-se, seguidamente, para os 

dispositivos de gestão as conclusões e recomendações incluídas naquele relatório.  

Tal implica que seja efetuada a análise da (i) monitorização ambiental e de sustentabilidade e da (ii) 

aferição dos efeitos sobre o ambiente decorrentes da execução do programa, numa perspetiva de 

avaliação de desempenho ambiental, acompanhando o modo como estão a ser consideradas as 

recomendações decorrentes daquele processo. A metodologia de elaboração deste capítulo foi 

desenvolvida para o Relatório de Execução de 2009 que constituiu o primeiro reporte previsto nos 

requisitos de “follow up” inerentes ao regime de AAE
98

.  

                                                           
97

 Antunes, P., G. Lobo, N. Videira, R. Santos, S. Vaz, T. Fernandes, T. Ramos, (2007), Relatório Ambiental. Avaliação 
Ambiental Estratégica das Intervenções Estruturais Cofinanciadas pelo FEDER e/ou pelo Fundo de Coesão. Quadro de 
Referencia Estratégico Nacional 2007-2013. Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa. 
98

 De acordo com o Decreto-lei 232/2007, as “Entidades responsáveis pela elaboração do “Programa” deverão avaliar e 
controlar os efeitos significativos no ambiente decorrentes da sua aplicação (…) e “Os resultados do controlo são divulgados 
pelas entidades referidas (…) através de meios eletrónicos e atualizados com uma periodicidade mínima anual”. O mesmo 
diploma define ainda que “Os resultados do controlo realizado (…) são remetidos à APA, cabendo a esta entidade, por sua vez, 
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Desde o início que a quantificação de alguns dos indicadores de monitorização ambiental estratégica 

(MEA) não se revela possível com base nos dados das candidaturas apoiadas, pelo que o 

Observatório do QREN recorrerá a especialistas externos
99

. Deste modo, no âmbito da monitorização 

ambiental estratégica de nível QREN foram definidos mecanismos suplementares de aferição, que 

passamos a descrever: 

 

Designação Objetivos 

Avaliação e quantificação dos indicadores de MEA 
relativos a “Alterações do Uso do Solo induzidas pelos 
Projetos Apoiados” e a “Afetação de Ecossistemas 
Sensíveis para a conservação da natureza” 

Contribuir para: (i) identificar as alterações de uso do solo diretamente induzidas 
pelos projetos apoiados; (ii) identificar a contribuição do PO para os seguintes 
objetivos estratégicos estabelecidos na Avaliação Ambiental Estratégica: reduzir 
a taxa de perda de biodiversidade, reduzir as pressões humanas sobre a 
biodiversidade; manter a integridade e a provisão dos bens e serviços dos 
ecossistemas. 

Avaliação sobre consumo de materiais associados à 
execução de projetos apoiados pelo PO 

Pretende-se realizar um estudo de avaliação para estimar o consumo de 
materiais ao nível das seguintes dimensões: (i) padrão de consumo de materiais 
associados aos projetos apoiados; (ii) intensidade de materiais dos projetos 
apoiados; (iii) padrão de consumo de energia dos projetos apoiados; (iv) 
intensidade energética dos projetos apoiados; (v) padrão de consumo de água 
dos projetos apoiados. 

 

Outros indicadores das Recomendações não têm ainda uma metodologia definida que permita a 

recolha de informação nas candidaturas apoiadas, pelo que algumas serão ilustradas através de 

estudos de caso.  

 

Análise do desempenho ambiental e de sustentabilidade do ON.2 – “O Novo Norte” 

Este exercício pressupõe uma associação entre os objetivos estratégicos definidos na AAE, os 

regulamentos e as tipologias de intervenção, bem como uma adequada seleção de indicadores para 

a mensurabilidade do efeito produzido pelo ON.2 – “O Novo Norte” nos objetivos estratégicos 

mencionados.  

Em termos gerais, o ON.2 – “O Novo Norte” incorpora alguns objetivos específicos dedicados à área 

do ambiente e da sustentabilidade, sendo ainda uma preocupação transversal inerente à sua gestão 

operacional que se encontra transposta, nomeadamente, em muitos Regulamentos Específicos e/ou 

Avisos de Concursos
100

.  

No Eixo 3 - “Valorização do Espaço Regional” engloba os Objetivos Específicos com maior enfoque 

nas questões de valorização e qualificação ambiental. Refira-se em particular os seguintes 

                                                                                                                                                                                     
assegurar o intercâmbio dessa informação com a Comissão Europeia, bem como a sua disponibilização a todos os 
interessados”. 
99 

Estão neste caso, por exemplo, os indicadores referentes a emissões GEE, ou padrão de consumo de materiais ou de 
consumos energéticos. 
100

 Note-se que após os processos de Reprogramação de 2011 e 2012 foram transferidos para o POVT algumas dos 
Regulamentos Específicos particularmente importantes na área ambiental. Estão nesta situação a Otimização de Gestão de 
Resíduos, a Reabilitação de locais contaminados e zonas extrativas, a Prevenção e Gestão de Riscos (ações materiais) e o 
Ciclo Urbano da Água. 
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Regulamentos Específicos: (i) as ações de valorização do litoral na perspetiva do conhecimento, 

preservação e conservação, ordenamento e requalificação da orla costeira, (ii) as ações de 

valorização e qualificação ambiental, que abrangem projetos de preservação, valorização e 

salvaguarda dos recursos naturais e qualificação ambiental, (iii) a prevenção e gestão de riscos 

naturais e tecnológicos no que respeita a ações imateriais que incluem a elaboração de planos de 

emergência de proteção civil, ações de divulgação e sensibilização no domínio da proteção civil, (iv) a 

gestão ativa de espaços protegidos e classificados que inclui ações de gestão que visam a 

conservação da natureza e da biodiversidade nas áreas classificadas, bem como a sua valorização.  

Noutros Regulamentos Específicos poderão também ser aprovadas operações relacionadas com a 

valorização e qualificação ambiental, importando destacar os apoios dos Sistemas de Incentivos, 

nomeadamente, no que respeita a duas áreas: o ambiente e a eficiência energética. Na primeira, 

inclui-se, entre outros, o apoio a investimentos associados ao controlo de emissões, à realização de 

auditorias ambientais, à gestão de resíduos, à certificação ambiental e à introdução de tecnologias 

eco-eficientes, enquanto, na segunda, se apoia a realização de investimentos que possibilitem o 

aumento da eficiência energética e a diversificação das fontes de energia utilizadas pelas empresas, 

com base na utilização de recursos renováveis. Relativamente, a outros regulamentos com objetivos 

dirigidos às questões do ambiente, releva-se o caso do Regulamento Específico da Energia.  

Nos próximos pontos, pretende-se estabelecer uma relação entre os objetivos da AAE e o 

desempenho de gestão do ON.2 que lhe está associado, por via de alguns indicadores de realização 

ou de resultado, nacionais ou comunitários, definidos para esse efeito:  

 Promover a transparência, participação, responsabilidade, eficácia e coerência dos 

serviços públicos – Para este objetivo estratégico de monitorização da avaliação ambiental 

contribuem os projetos apoiados pelo Sistema de Apoios à Modernização Administrativa (SAMA), 

do Eixo 1 do ON.2. Neste objetivo específico estão contratadas 81 lojas do cidadão ou centros e 

balcões multisserviços que permitirão servir uma população de 2.415 mil habitantes. Outras 

tipologias do SAMA têm também contribuído para este objetivo estratégico, nomeadamente, as 

iniciativas que propiciaram a desmaterialização e reengenharia de processos ao nível de 

organismos da Administração Pública. 

 Garantir a universalidade no acesso a cuidados de saúde, valorizando os cuidados de 

saúde primários e a resposta aos grupos mais vulneráveis – Os projetos contratados no 

âmbito do objetivo específico ”Qualificação dos Serviços Regionais de Saúde” do Eixo 3 

contribuem para este objetivo estratégico. Neste âmbito, no final do ano de 2013 estão 

contratadas 29 operações, em que cerca de metade correspondem a construção de centros de 

saúde e extensões. Relativamente à população servida pelas infraestruturas apoiadas, a Região 

do Norte está totalmente coberta, devido a operações com uma abrangência territorial 

correspondente a todo o seu território. 
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 Garantir a universalidade no acesso e melhorar as condições de ensino – Para este objetivo 

estratégico da avaliação ambiental contribuem os projetos contratados no âmbito da 

Requalificação da Rede Escolar do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. São beneficiados 

por estas intervenções cerca de 116 mil alunos, nos 383 estabelecimentos apoiados. 

 Reduzir a pobreza e promover a equidade, igualdade de oportunidades e coesão social – É 

possível encontrar apoios que contribuem para este objetivo estratégico, uma vez que este 

objetivo coincide com uma das prioridades estratégicas do ON.2. No entanto, utilizando o valor do 

indicador comum comunitário relativo a “projetos dirigidos aos jovens e às minorias, que visam 

promover a oferta de serviços para a igualdade de oportunidades e a inclusão social” (ICC 41), 

importa notar que estão contratadas 65 operações associadas a alguns Programas para a 

Regeneração Urbana, bem como operações de apoio a equipamentos sociais do Regulamento 

da Coesão Local. 

 Promover a melhoria da qualidade do ambiente urbano – Neste objetivo estratégico, o 

contributo do Programa é efetuado através das operações aprovadas no âmbito das Parcerias 

para Regeneração Urbana, tipologia de operações em que estão contratados 33 parcerias para a 

regeneração urbana, com uma área de intervenção global de 3.925.362m
2
, abrangendo uma 

população de cerca de 1 milhão de habitantes.  

 Reforçar a competitividade territorial – Neste objetivo estratégico, importa salientar o 

contributo do PROVERE (Programas de Valorização Económica de Recursos Endógenos) que se 

traduz no apoio a 9 Programas de Ação. Após a aprovação dos projetos de gestão das parcerias 

(sob a forma jurídica de consórcio) para a execução dos respetivos programas, foram contratadas 

mais 86 operações. 

 Aumentar a quota de produção de energia a partir de fontes renováveis – Neste objetivo 

estratégico, o contributo do ON.2 é efetuado por alguns dos projetos apoiados no Regulamento 

Específico da Energia, sendo de 21.906MWh a capacidade suplementar de produção de energia 

a partir de fontes renováveis nos projetos contratados. 

 Reduzir a taxa de perda de biodiversidade; reduzir as pressões humanas e manter a 

integridade e a provisão dos bens e serviços dos ecossistemas – Foram aprovados 35 

projetos que asseguram a intervenção em 552.593 ha de áreas protegidas e classificadas da 

Região do Norte. 

 Reduzir o risco de erosão costeira – Neste objetivo estratégico o Programa tem projetos 

contratados no âmbito das Ações de Valorização do Litoral que correspondem a intervenções em 

quase 88 Km de extensão de costa para a redução do risco associado à dinâmica costeira. 

 Minimizar os danos materiais e humanos decorrentes de extremos climáticos e garantir a 

cobertura do território por sistema de proteção de riscos – Até ao final do ano de 2013, 

encontram-se contratadas 20 operações que envolvem a elaboração de planos municipais de 
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emergência de proteção civil e, também, a criação de sistemas de prevenção de gestão de riscos 

naturais e tecnológicos. Estas operações contribuem para que 96,5% do território da região esteja 

coberto por planos de emergência que abrangem uma população de 3.523 mil habitantes. 

Face a esta análise, pode concluir-se que o ON.2 – “O Novo Norte” apresenta um desempenho 

ambiental e de sustentabilidade considerável e relevante. 

 

Análise do grau de cumprimento das recomendações da AAE 

Neste ponto será efetuada a análise das “Recomendações” apresentadas no “Relatório Ambiental” 

para as quais se previa a realização de exercícios de follow up ao longo da execução do ON.2 – “O 

Novo Norte”, de modo a verificar se as mesmas estão a ser devidamente consideradas
101

. 

A Autoridade de Gestão do Programa, em colaboração com o Observatório das Dinâmicas Regionais, 

vem acompanhando esta matéria, desde o primeiro momento, tendo procedido à recolha, 

sistematização e análise da informação necessária, quer para efeitos de elaboração deste capítulo do 

Relatório de Execução, quer para efeitos da preparação do documento “Relatório de Avaliação 

Ambiental e Controlo dos Efeitos no Ambiente decorrentes da aplicação dos apoios do QREN”. 

Cumpre referir que toda a informação recolhida diz respeito à monitorização física das operações 

contratadas até ao final de 2013. 

Apresenta-se, de seguida, a análise de cada uma das “Recomendações” através (i) dos indicadores 

calculados com base em toda a informação recolhida ou (ii) das operações concretas que ilustram a 

aplicação das recomendações (quando esses não estão definidos).  

 

Recomendação (R1): “Deverão ser considerados critérios de natureza ambiental nos 

processos de avaliação da viabilidade de financiamento dos projetos”  

As preocupações de natureza ambiental e de sustentabilidade são, em primeira análise, transversais 

a todos os Objetivos Específicos do Programa, sendo também consideradas em diferentes 

normativos de apoio à gestão, sejam, Regulamentos Gerais, Regulamentos Específicos, Avisos de 

Concursos, Orientações Técnicas de Gestão, etc.. A autoridade de gestão assume, assim, o 

compromisso de considerar critérios de natureza ambiental na seleção das operações, sejam esses 

critérios, condições de admissão e aceitação, análises de mérito, despesas elegíveis, licenciamentos, 

critérios de seleção, ou outros.  

                                                           

101
 Este conjunto de “Recomendações” mereceu, após a realização do Relatório Ambiental, um novo exercício de reflexão e 

aprofundamento efetuado por uma equipa técnica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 
sob a coordenação do Observatório do QREN, com o objetivo de identificar um sistema de monitorização que permitisse 
avaliar o seu cumprimento. Como corolário dessa reflexão pretendia-se chegar a indicadores que permitissem incorporar as 
preocupações constantes nas referidas recomendações da AAE. 
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A existência desses normativos, onde se explicitam preocupações ambientais, permitem evidenciar o 

grau de empenhamento não só na observância das normas que incidem sobre esta matéria, como 

também na valorização desta componente nos projetos a aprovar. Estes critérios estão presentes no 

processo de seleção de 86% das operações contratadas.  

 

Recomendação (R2): “Devem privilegiar-se as intervenções de natureza imaterial (e.g. 

requalificação e aproveitamento de infraestruturas e equipamentos existentes, sistemas de 

informação, …) em detrimento da construção de novas infraestruturas e equipamentos” 

Importa referir que o Rácio das intervenções de natureza imaterial é efetuado através da seleção das 

operações com uma componente imaterial superior a 75% da despesa elegível, sobre a totalidade 

das operações contratadas. Assim, este rácio representa 66% do total das operações. O peso do 

investimento total nas operações de natureza imaterial é de 29%, o que constitui um valor muito 

significativo face a anteriores períodos de programação.  

Este tipo de operações de natureza maioritariamente imaterial abrange operações de quase todas as 

tipologias, mas importa notar que os sistemas de incentivos de Qualificação e Internacionalização e 

de Investigação & Desenvolvimento representam pouco mais de dois terços, embora em termos de 

investimento representem perto de um terço. 

 

Recomendação (R3) “Privilegiar projetos de I&DT no domínio do ambiente, nomeadamente 

visando o desenvolvimento de tecnologias eco-eficientes, energias renováveis, eficiência 

energética, redução das emissões de GEE, arquitetura bioclimática, tecnologias limpas, 

ordenamento do território, biodiversidade” 

Considera-se que a preocupação evidenciada nesta recomendação pode ser avaliada através dos 

projetos financiados pelo Sistema de Incentivos de Investigação e Desenvolvimento do Eixo 1 que 

correspondem a 382 projetos contratados e representam um volume de investimento de 120 milhões 

de Euros. No entanto, como ainda não foi possível definir um indicador para este efeito, 

apresentamos um projeto que ilustra esta recomendação (Cfr. tabela abaixo). 

Dados Gerais 

- Aviso: 21/2008 - SI I&DT | Projetos Individuais (NORTE-07-0402-FEDER-005567) 

- Designação: WASTECOMM - SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO E GESTÃO DA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

- Calendarização: 04-05-2009 a 31-12-2011 

- Promotor: TNL - SOC. DE EQUIPAMENTOS ECOLOGICOS E SISTEMAS AMBIENTAIS, SA 

- Investimento Total: 647.735,58€ 

- Investimento Elegível: 425.515,14€ 

- FEDER: 220.698,55€ 

Objetivos 

A empresa TNL – Sociedade de Equipamentos Ecológicos e Sistemas Ambientais, S.A foi criada em 2000, consistindo a sua 
atividade na conceção, fabrico (subcontratado) e comercialização de equipamentos para contentores de resíduos sólidos 
urbanos. 



 

 

| 149 

Relatório de Execução.2013 

O projeto visa o desenvolvimento técnico de um sistema integrado de sensores de enchimento de contentores e rede de 
comunicação de dados de baixo consumo energético, com estudo de opções de geração própria de energia para 
comunicações e funcionamento dos sensores. Isto é, um sistema de gestão remota do enchimento de contentores de resíduos 
sólidos urbanos, com planeamento e controlo da sua recolha. O sistema a desenvolver consiste em 6 partes distintas: (i) 
módulo a instalar no contentor, que permite medir o estado de enchimento do contentor além de outras grandezas de interesse 
e um controlo remoto do contentor; (ii) sistema de comunicações, que permite juntar os dados do contentor para um ponto 
central; (iii) software que permite o cálculo otimizado de rotas de recolha de lixo adaptadas às necessidades reais dos 
contentores; (iv) interface de visualização georreferenciado; (v) sistema de geração e armazenamento de energia; (vi) bloqueio 
do marco de deposição. 

O módulo a instalar no contentor será constituído por 3 subsistemas: o subsistema de sensores (que permitirão medir o estado 
de enchimento do contentor e outras grandezas relevantes para a manutenção do sistema além de um atuador que permita 
encerrar remotamente o contentor); o subsistema de comunicação (que permitirá ao contentor comunicar a informação sobre si 
próprio ao exterior, seja a outro contentor, ao ponto central ou a um transporte de dados); e o subsistema de alimentação, que 
deverá permitir o funcionamento autónomo do módulo instalado no contentor, sem necessidade de ligação à rede de 
fornecimento de energia elétrica. 

Ações 

O projeto compreenderá as seguintes ações: 1 - Gestão do projeto; 2 - Estudo de viabilidade; 3 - Revisão dos requisitos do 
sistema; 4 - Conceção do sistema de comunicações; 5 - Conceção e desenvolvimento do módulo para o contentor; 6 - 
Desenvolvimento de marco de reposição bloqueável para contentor; 7 - Desenvolvimento de um gateway de comunicação para 
ilhas de contentores; 8 - Desenvolvimento do módulo da central; 9 - Teste do sistema de comunicações; 10 - Implementação 
do software de cálculo de rotas dinâmicas de recolha de lixo; 11- Desenvolvimento e implementação do sistema de 
visualização georreferenciado; 12 - Teste-piloto do sistema num ambiente real de laboratório vivo. 

 

Recomendação (R4): “Os incentivos a empresas devem ser preferencialmente dirigidos para 

projetos de inovação empresarial promotores da eco-eficiência, da eficiência energética, 

energias renováveis, uso eficiente da água, melhores técnicas disponíveis, inovação 

ambiental, "business & biodiversity".  

Esta recomendação aplica-se apenas ao universo empresarial, pelo que os indicadores de apoio à 

sua monitorização são apurados apenas nos projetos apoiados pelos Sistemas de Incentivos do Eixo 

1. Assim, os projetos de inovação empresarial no domínio do ambiente representam 33% no total de 

projetos contratados nos sistemas de incentivos. Tratando-se maioritariamente de projetos de caráter 

mais imaterial, correspondem apenas a 5% do apoio financeiro concedido às empresas. 

 

Recomendação (R5): “Devem ser potenciadas as boas práticas ambientais no sector 

empresarial, tais como a implementação de sistemas de gestão ambiental (ISO 14001 e EMAS), 

sistemas de responsabilidade social (SA 8000), compras verdes, rótulos ecológicos, ou outras 

práticas ambientais” 

Até ao momento, também não foi possível concretizar uma metodologia associada ao cálculo dos 

indicadores definidos para este efeito. Deste modo, entendemos apresentar um projeto apoiado para 

ilustrar esta recomendação (Cfr. tabela abaixo). 

Dados Gerais 

- Aviso: 17/2009 - SI Qualificação de PME | Projetos Individuais e de Cooperação (NORTE-07-0401-FEDER-011850) 

- Designação: INVESTIMENTO EM ENERGIAS RENOVÁVEIS 

- Calendarização: 01-01-2010 a 30-06-2011 

- Promotor: JASE - JOAQUIM, AFONSO & SALVADOR - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, LDA 

- Investimento Total: 805.000€ 

- Investimento Elegível: 805.000€ 
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- FEDER: 362.250€ 

Objetivos 

O presente projeto visa realizar um conjunto de investimentos com vista ao reforço da eficiência energética, no âmbito da 
exploração do Hotel Douro Palace Resort & Spa, no sentido de diminuir o custo anual energético do empreendimento. 

O Hotel, com uma classificação de 4**, possui as seguintes características: 

 - 60 quartos, incluindo 36 quartos twin, 23 quartos duplos e uma suite. 

- Restaurante com capacidade para 80 lugares e 3 bares, nos pisos 3, 5 e junto à piscina exterior. 

-Spa, com piscina de tratamentos e de relaxamento com equipamentos lúdicos, sauna, banho turco e salas de tratamento. No 
exterior possui ainda uma piscina para adultos e uma para crianças. 

O diagnóstico energético efetuado ao Hotel, realizado por uma equipa de técnicos cujo um dos elementos encontra-se 
habilitado e devidamente certificado pela ADENE, para elaborar auditorias energética, permitiu detetar oportunidades de 
redução de consumo em especial ao nível dos sistemas de climatização e consumo de energia. 

Ações 

A empresa detetou um conjunto de investimentos que promovem uma melhoria significativa no desempenho energético e 
ambiental. As ações a desenvolver são as seguintes: (i) Instalação de um sistema fotovoltaico para injeção na rede do hotel 
de energia elétrica, de forma a minimizar os consumos dos chillers; (ii) instalação de um sistema solar térmico para produção 
de águas quentes sanitárias, aquecimento da água das piscinas e apoio ao SPA. 

 

Recomendação (R6): “Deve ser promovida a adoção de práticas de gestão ambiental e de 

sustentabilidade no sector público, incluindo, nomeadamente, sistemas de gestão ambiental 

(ISO 14001 e EMAS), sistemas de responsabilidade social (SA 8000), compras públicas 

verdes, agendas 21 locais, certificação territorial, ou outras práticas ambientais“ 

Tal como para a recomendação anterior, não está ainda definido pelo Observatório do QREN a 

metodologia de cálculo dos indicadores previstos para este efeito, pelo que se apresenta um projeto 

para demonstrar esta recomendação no que diz respeito à componente de construção (Cfr. tabela 

abaixo). 

Dados Gerais 

- Aviso: EPE/1/2011-Bolsa de Mérito 

- Designação: Construção do Centro Cultural de Viana do Castelo - Coliseu e Arranjos Exteriores 

- Promotor: Município de Viana do Castelo 

- Investimento Total: 13.134.233€ 

- Investimento Elegível: 13.121.495€ 

- FEDER: 11.153.271€ 

Objetivos 

O objetivo deste projeto é a criação de um equipamento que visa garantir condições para uma consolidação do 
posicionamento da Cidade de Viana do Castelo, enquanto centro de eventos culturais e congressos de natureza económica, 
que virá a contribuir para a afirmação da Cidade e região do Minho-Lima como destino turístico cultural e náutico. Pretende-se 
assim, convergir e dar coerência nas políticas e trajetórias dos dez concelhos, de forma mais eficiente e adaptada 
especificamente numa perspetiva de conjunto para o território do Minho-Lima. Neste sentido, é essencial a criação de 
condições na cidade para colmatar as carências em matéria de espaços adequados e com condições de qualidade e conforto 
para a realização de manifestações com impacto sub-regional, considerando o potencial de projeção e de atratividade que a 
cidade de Viana do Castelo apresenta, dentro de uma área territorial alargada, que abrange as regiões do Norte de Portugal e 
da Galiza, para além da sua capacidade demonstrada de conjugação e concertação intermunicipal de recursos e de projetos 
em matéria de realização de eventos de média e grande dimensão. 

Ações 

O projeto do Centro Cultural de Viana do Castelo demonstra uma grande preocupação em adotar as melhores tecnologias e 
boas práticas ambientais, apresentando soluções energéticas sustentáveis integradas e complementares de poupança 
energética. A conceção do projeto de arquitetura da autoria do Arquiteto Eduardo Souto Moura apresenta soluções 
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arquitetónicas amigas do ambiente. Os projetos da especialidade apresentam, também, as melhores e mais atuais 
tecnologias, nomeadamente: vidro duplo com características de controlo solar seletivo, deixando passar um máximo de luz 
para um mínimo de calor; caixilharia produzida em liga de alumínio com perfil de poliamida, reforçado no seu interior, para 
garantir uma rutura térmica eficiente; a cobertura, como elemento constituinte da solução de revestimento salienta-se a 
utilização de painéis compósitos formados por uma mistura de partículas de madeira e cimento Portland, comprimida e seca.  

Com o objetivo de comando, controlo e supervisão das Instalações Técnicas de Eletricidade, Mecânicas e Hidráulicas, o 
edifício será dotado de um Sistema de Gestão Técnica Centralizado. Este sistema permite obter uma utilização racional e 
otimizada dos recursos disponíveis e permitir, através da centralização da informação, uma ação rápida em caso de anomalia. 
Pretende-se, deste modo, conseguir um funcionamento integrado e simplificado na exploração do complexo, permitindo uma 
manutenção preventiva do mesmo. 

Para a manutenção, supervisão, monitorização e comando das instalações de climatização do edifício, este será também 
dotado de um Sistema de Gestão Técnica de Energia, permitindo, assim, uma maior eficiência do uso da energia. 

 

Recomendação (R7): “Deve ser promovida a adoção de práticas de construção sustentável e 

de gestão ambiental na construção e operação das infraestruturas” 

A “construção sustentável e a gestão ambiental” pressupõem a adoção de práticas nas operações 

infraestruturais que visem, nomeadamente, a integração de processos como a incorporação de 

materiais reciclados, a melhoria da eficiência energética ou de proteção e preservação de 

biodiversidade urbana, com enfoque apenas nas operações contratadas infraestruturais com um 

investimento superior a 5 milhões de Euros (61 operações). Estas operações, pelas suas dimensões, 

apresentam características específicas e assumem um carácter demonstrativo. Por outro lado, esta é 

uma matéria que vai sendo assimilada pela legislação em vigor e pelas práticas concretas de 

licenciamento das diversas entidades, particularmente em construções de raiz. Refira-se, em 

particular, as questões da eficiência energética. Não surpreende, assim, que o peso das 

infraestruturas acima dos 5 milhões de Euros que adotam práticas de construção sustentável e de 

gestão ambiental seja muito significativo (90%). 

 

Recomendação (R8): “As ações de proteção e valorização do ambiente devem ser 

acompanhadas da promoção de ações de sensibilização da população para a poupança de 

recursos, nomeadamente consumos de água e energia, bem como para a redução da 

produção de resíduos e reciclagem” 

Para aferir o grau de concretização desta recomendação, foram selecionados dois indicadores: por 

um lado, o número de ações de divulgação, comunicação e formação ambiental apoiadas nas 

operações contratadas e, por outro, as pessoas beneficiadas por essas ações.  

As (2.700) ações selecionadas provêm, maioritariamente, de operações de gestão ativa de espaços 

protegidos e classificados e também da valorização e qualificação ambiental. Os seus resultados, 

expressos no número de cidadãos abrangidos, são muito significativos, visto que estas iniciativas 

chegaram, num ou noutro momento, a todos os habitantes da Região do Norte (cerca de 3,7 milhões 

de habitantes), dada a existência de vários projetos com uma abrangência regional. 
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Recomendação (R9): “Devem ser privilegiadas intervenções de natureza preventiva e 

proactiva na resolução dos problemas ambientais em detrimento da implementação de 

soluções de "fim-de-linha" ou de medidas de natureza exclusivamente curativa” 

Relativamente a esta recomendação, foi quantificada a inclusão de ações proativas, preventivas, 

demonstrativas e de sensibilização, considerando apenas o universo de projetos de proteção e 

valorização do ambiente foram apoiados em alguns regulamentos específicos 102 . Assim, neste 

universo (1.339 projetos), verifica-se que 30% incluem ações desta natureza. 

 

Recomendação (R10): “Nas intervenções de reforço do sistema urbano, bem como nas redes, 

infraestruturas e equipamentos para a coesão territorial e social deve privilegiar-se a 

requalificação de construções e infraestruturas em detrimento de construções novas” 

A opção de requalificar, por oposição a construir novo, esteve presente desde o primeiro momento da 

definição da estratégia do ON.2- “O Novo Norte”. Esta opção esteve patente na conceção das 

“Parcerias para a Regeneração Urbana”, como na requalificação do parque escolar (Centros 

Escolares). Mas esta preferência tem também acompanhado a aprovação de outro tipo de 

equipamentos, nomeadamente, unidades de saúde e equipamentos de coesão social e, ainda, 

infraestruturas de mobilidade territorial.  

Desta forma, uma parte importante (49%) das intervenções de carácter infraestrutural corresponde a 

operações de requalificação, reconstrução, remodelação ou adaptação de infraestruturas já 

existentes.  

 

Em síntese, no quadro seguinte apresenta-se a quantificação dos indicadores das recomendações 

anteriormente analisadas. 

Recomendação Designação do Indicador Unidades Valor 

R1 Rácio da integração de critérios ambientais na avaliação de candidaturas (%) 86% 

R2 

Rácio das intervenções de natureza imaterial (%) 66% 

Rácio de investimento das intervenções imateriais (%) 29% 

R4 

Rácio de projetos de inovação empresarial no domínio do ambiente (%) 33% 

Rácio de financiamento em inovação empresarial no domínio do ambiente  (%) 5% 

R7 
Rácio dos projetos infraestruturais que contemplam práticas de conceção, 
construção e gestão sustentáveis 

(%) 90% 

R8 Ações de divulgação, comunicação e formação ambiental (n.º) 2.700 

                                                           
102

 Valorização do Litoral; Valorização e Qualificação Ambiental; Energia; Gestão Ativa de Espaços Protegidos e Classificados; 
Prevenção e Gestão de Riscos; Promoção e Capacitação Institucional; Promoção da Cultura Científica e Tecnológica e Difusão 
do Conhecimento; e nos Sistemas de Incentivos (Inovação e Qualificação e Internacionalização). 
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Recomendação Designação do Indicador Unidades Valor 

Pessoas beneficiadas por ações de divulgação, comunicação e formação 
ambiental 

(hab.) 3.689.682* 

R9 
Rácio de projetos visando a implementação de medidas preventivas e pró-ativas 
de proteção ambiental 

(%) 30% 

R10 Rácio dos projetos de regeneração/requalificação de construções e infraestruturas (%) 49% 

Fonte: Recenseamento Geral da População, 2011 

 

Com base na informação recolhida e analisada ao longo deste capítulo, pode concluir--se que a 

Autoridade de Gestão do ON.2 tem conseguido dar bom seguimento às recomendações previstas no 

“Relatório Ambiental da Avaliação Ambiental Estratégica”, considerando, naturalmente, os meios que 

tem disponíveis para este efeito. 

 

Análise Complementar e Mecanismos de Participação 

A análise aqui efetuada poderá ser complementada em sede de reporte anual da avaliação e controlo 

dos efeitos significativos no ambiente decorrentes da aplicação dos apoios do QREN no quadro das 

intervenções cofinanciadas pelo FEDER e Fundo de Coesão. Naturalmente, neste trabalho serão 

analisados outros programas do QREN que têm efeitos na Região do Norte, como são o POVT e do 

POFC.  

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, como entidade que sucede nas atribuições da 

Observatório do QREN, será responsável pela elaboração e apresentação desse Relatório, bem 

como, pela sua divulgação pública dos resultados do exercício de avaliação e controlo. Compete, 

ainda, a essa entidade fomentar e promover o envolvimento do público em geral e das instituições 

relevantes no seguimento da AAE do QREN e dos PO. Sem prejuízo dos contributos individuais de 

cada PO, a AAE teve, neste período de programação, um caráter global e, assim sendo, é a esse 

nível que o processo de prestação de contas se deve situar. 
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3.1. Eixo Prioritário 1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento 

 

3.1.1. Cumprimento de metas e análise de progressos  

 

Na sua atual configuração, em resultado das duas reprogramações aprovadas, o Eixo Prioritário 1 

apresenta uma dotação global de 962 M€ e engloba dez objetivos específicos, integrando os dois 

objetivos específicos do “anterior” Eixo Prioritário 5, entretanto extinto, e um novo objetivo específico - 

“Promoção da qualificação, do emprego e da empregabilidade (especialmente) dos ativos jovens em 

situação de desemprego”
103

.  

Estes objetivos corporizam-se num conjunto de apoios ao investimento empresarial, com uma 

dotação de 481,8 M€, veiculados através dos Sistemas de Incentivos, associados aos objetivos 2 e 4 

do referido Eixo, tendo as empresas como principal grupo de beneficiários. Num segundo grande 

grupo incluem-se os outros instrumentos que concorrem para os restantes oito objetivos e, ainda, 

para o objetivo 2, com um FEDER programado de 480,2 M€ que integra algumas tipologias cuja 

gestão foi alvo de protocolos estabelecidos com as CIM e AMP (“contratualização”). Neste quadro, 

são apoiadas iniciativas de natureza pública e/ou em parceria com outras entidades regionais e locais 

sem fins lucrativos. 

Apresenta-se, de seguida, a informação relativa à execução física do Eixo Prioritário 1 (incluindo 

Sistemas de Incentivos e contratualização com as CIM/AMP), tal como expressa nos indicadores de 

Eixo e respetivos Indicadores Comuns Comunitários. 

Em complemento do apresentado no ponto “2.1.1. Realização física do ON.2 - O Novo Norte”, no que 

respeita aos indicadores de resultado, importa recordar que os dados reais das variáveis necessárias 

ao seu cálculo (Vendas e Valor Acrescentado Bruto (VAB)) apenas são disponibilizados pelas 

empresas no momento de encerramento dos projetos apoiados, regra geral, no âmbito do Sistema de 

Incentivos à Inovação. Contudo, ainda que se mantenham as limitações que motivaram o não 

apuramento dos indicadores em causa em momentos anteriores, a partir do Relatório de Execução 

de 2012, optou-se por proceder à contabilização, ainda que preliminar, dos indicadores de resultado 

relativos aos projetos dos Sistemas de Incentivos. 

No entanto, é de salientar que os resultados obtidos deverão ser encarados com algumas reservas, 

porquanto a utilização da informação previsional prestada em sede de candidatura pelos promotores 

dos projetos com encerramento de investimento, proporciona uma informação de relevância muito 

limitada e não vinculativa. 

                                                           
103

 Ver Figura 1.1. Estrutura Programática do ON.2 (Ponto 1. APRESENTAÇÃO DO ON.2 - O NOVO NORTE). 
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De notar ainda que se entendeu considerar para o apuramento destes indicadores um universo 

circunscrito apenas ao Sistema de Incentivos à Inovação. A opção por esta delimitação decorre, por 

um lado, do facto de as variáveis elementares requeridas pelos indicadores de resultado serem 

também relevantes no âmbito da avaliação de desempenho prevista no âmbito desta medida de 

apoio, e por outro, de uma questão de harmonização com o universo considerado para os 

Indicadores Comuns Nacionais que utilizam as variáveis Vendas e Valor Acrescentado Bruto (VAB). 

Já no que se refere ao emprego criado no âmbito dos Sistemas de Incentivos, enquanto indicador de 

resultado, à semelhança do registo contabilizado em 2012 e não obstante dever ser aferido com o 

encerramento dos projetos, são apresentados valores previsionais sinalizados pelas empresas em 

sede de candidatura, também a título preliminar e sem caráter vinculativo. No quadro dos apoios ao 

investimento público, e tendo em conta a respetiva natureza e características, nenhum dos projetos 

encerrados concorre para o cômputo do indicador de criação de emprego. 

 

Quadro 3.1.1.1 – Realização Física do Eixo Prioritário 1 (incluindo SI e Contratualização)
104

    

INDICADORES DE EIXO (ALÍNEA C) DO N.º 1 DO ARTIGO 37.º DO REGULAMENTO (CE) N.º 1083/2006 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Observações 

OE 1 – Consolidação dos serviços coletivos regionais de suporte à inovação e promoção do sistema regional de inovação 

N.º de 
Unidades de 

I&D 
apoiadas 

Realização 
Contratada 

0 0 1 61 69 72 216 - 

Destaca-se a 
contratação, em 
2013, de 84 
operações 
(perfazendo um 
FEDER de cerca de 
41 M€ - Avisos 
SAESCTN-
PIIC&DT/1/2011, 
PCCTDC/1/2010 e 
PCCTDC/2/2010). 

Num balanço 
acumulado 
contabilizam-se 122 
operações 
contratadas (167 M€ 
de FEDER).  

Note-se que este 
indicador está 
apenas a captar 
operações que 
cofinanciam, em 
exclusivo, unidades 
de I&D do SCTN 
(sem empresas), não 
contabilizando, 
assim, os projetos de 
I&D em co promoção 
empresas / entidades 
do SCTN, as quais 
ascendiam a 81 no 
final de 2013. Apesar 
do ainda reduzido nº 
de operações 
encerradas, a 
evolução verificada 
neste ano faz prever 
o cumprimento da 
meta definida.  

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 2 14 - 

Metas - - - 30 - - - 100 

Variação 
anual média 
da despesa 

em I&D 
observada 

nas 
unidades de 

I&D 
apoiadas 

Realização 
Contratada 

- - - - - - - - 

Realização 
Executada 

- - - - - - - - 

Metas - - - +5% - - - +10% 

OE 2 – Apoio à Criação e Consolidação de Clusters Emergentes e de Empresas de Base Tecnológica em Sectores que Promovam o Interface com as 
Competências e Capacidades Regionais em Ciência e Tecnologia 

                                                           
104

 Corresponde à Tabela 3.1: Realização Física do Eixo Prioritário (do IFDR) e reproduz o quadro constante do Anexo VI do 
Regulamento (CE) n.º 846/2009, de 1 de setembro. 
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N.º de 
projetos 
apoiados 

promovidos 
por 

empresas de 
base 

tecnológica 

Realização 
Contratada 

- - - - 706 838 1.105 - 

Os projetos 
contratados inserem-
se em sectores 
intensivos em 
conhecimento e de 
média e alta 
tecnologia (cf. 
classificação de 
sectores de atividade 
efetuada pela 
OCDE).Trata-se de 
um incremento 
líquido de 267 
projetos face ao 
número apurado no 
ano transato, 
variação para a qual 
certamente contribuiu 
a evolução positiva 
do volume de 
aprovações em 2013. 
Pese embora já 
ultrapassado a meta 
estabelecida para 
2015 (750), importa 
atender ao 
overbooking que 
marcou as 
aprovações 
prevendo-se que 
venha a decrescer na 
medida da 
concretização das 
quebras estimadas e 
em função da 
convergência para a 
dotação indicativa 
dos SI  

A variação anual 
média das vendas 
nas empresas 
apoiadas respeita 
aos projetos do SI 
Inovação com 
encerramento do 
respetivo 
investimento e 
supera a meta 
estabelecida (valor 
previsional e a 
encarar com alguma 
reserva, como se 
refere acima). 

Realização 
Executada 

- - - - 10 82  - 

Metas - - - 250 - -  750 

Variação 
anual média 
das vendas 

nas 
empresas 
apoiadas 

Realização 
Contratada 

- - - - - 16,79% 15,90%  

Realização 
Executada 

- - - - - 16,79% 15,90%  

Metas - - - - - -  10% 

OE 3 – Promoção e Desenvolvimento da Rede de Parques de Ciência e Tecnologia e de Operações Integradas de Ordenamento e de Acolhimento Empresarial 

Área de 
infraestrutur
as/equipam
entos nas 
áreas de 

acolhimento 
empresarial 

(m2) 

Realização 
Contratada 

0 0 54.072 116.011 1.178.424 1.729.105 2.215.232 - 

A área acumulada de 
infraestruturas em 
projetos de 
acolhimento 
empresarial 
contratados, 
contemplada nos 
concursos abertos no 
domínio da 
Contratualização, 
totalizava, em 2013, 
631.232 m2. Em 
concursos fora do 
contexto da 
Contratualização, 
mantêm-se as 4 
operações 
contratadas em anos 
anteriores referentes 
a 4 áreas de 
acolhimento 
empresarial (área 
total de 1.584.000 
m2). Os valores já 
executados 
correspondem a 
operações no 
domínio da 
Contratualização. 

Relativamente aos 
Parques de Ciência e 
Tecnologia, não se 
tendo verificado 
novas contratações 
ou conclusão de 
operações, mantêm-
se os valores dos 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 104.159 611.619 - 

Metas - - - - - - - 2.500.000 

Nº de 
empresas 
instaladas 
nas áreas 

de 
acolhimento 

apoiadas 

Realização 
Contratada 

- - - - - n.d. 261 - 

Realização 
Executada 

- - - - - 16 217 - 

Metas - - - - - - - 400 
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Área de 
infraestrutur
as/equipam
entos nos 

Parques de 
Ciência e 

Tecnologia 
(m2)  

Realização 
Contratada 

0 0 3.651 28.135 160.134 160.134 160.134 - 

indicadores de 
realização e 
resultado, sendo que 
os valores 
contratados 
ultrapassam já a 
meta estabelecida 
para 2015Quanto à 
“realização 
executada”, o 
indicador de 
resultado respeita 
apenas a 2 unidades  

Em termos 
acumulados, 
mantêm-se ainda as 
5 operações 
aprovadas no 
contexto das 
Infraestruturas 
Físicas de Incubação 
de Empresas de 
Base Tecnológica 
(SAPCTIEBT-
IEBT&SP/1/2010 e 
SAPCTIEBT- 
IEFIEBT/1/2008), e 6 
operações imateriais 
de promoção do 
empreendedorismo 
(SAPCTIEBT-
ET/1/2008). 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 3.651 3.651 3.651 - 

Metas - - - - - - - 145.000 

Nº de 
empresas 
instaladas 

nos 
Parques de 
Ciência e 

Tecnologia 

Realização 
Contratada 

- - 1 102 256 256 256 - 

Realização 
Executada 

- - - - 1 1 1 - 

Metas - - - - - - - 180 

OE 4 – Requalificação, inovação e reforço das cadeias de valor em sectores de especialização 

N.º de 
projetos 
apoiados 

promovidos 
por micro e 
pequenas 
empresas 

Realização 
Contratada 

- - - - 1.091 1.260 1.818 - 

O número de projetos 
contratados 
suplantava a meta 
traçada para 2015. O 
acréscimo face a 
2012 resultou do 
incremento do 
volume de 
aprovações líquidas 
entretanto ocorrido, e 
que igualmente deve 
ser visto tendo em 
conta o nível de 
overbooking 
registado nos SI. 

O valor previsional 
supera a meta de 2% 
para a taxa de 
variação anual média 
do rácio 
(VAB/Vendas) nas 
empresas apoiadas, 
aplicando-se aqui as 
limitações já acima 
assinaladas para os 
indicadores de 
resultado. 

Realização 
Executada 

- - - - 39 162 348 - 

Metas - - - 130 - -  1.200 

Taxa de 
variação 

anual média 
do rácio 

(VAB/Vend
as) nas 

empresas 
apoiadas 

Realização 
Contratada 

- - - - - 3,65% 3,58% - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 - 3,65% 3,58% - 

Metas - - - 2% - -  2% 

OE 5 – Promoção da qualificação, do emprego e da empregabilidade (especialmente) dos ativos jovens em situação de desemprego 

N.º de 
estágios 
apoiados 

Realização 
Contratada 

n.a n.a n.a n.a n.a 0 468  
A criação de 
condições para a 
implementação desta 
medida foi dada pela 
divulgação em 2012 
do Aviso IJ/1/2012, 
pelo que apenas em 
2013 foram 
aprovadas as 3 
operações. 

 

O apoio previsto para 
os Passaportes 
Emprego 3i, 
enquadrados no 
programa Impulso 
Jovem, veio 
proporcionar a 
concessão do 
cofinanciamento para 
a realização de 468 
estágios em 
empresas com 
projetos apoiados no 
âmbito dos Sistemas 
de Incentivos, tendo 
sido manifestada a 
intenção de 
integração de 247 
desses estagiários. É 

Realização 
Executada 

n.a n.a n.a n.a n.a 0 -  

Metas        5.150 

N.º de 
estagiários 
integrados 

após a 
conclusão 
do estágio 

Realização 
Contratada 

n.a n.a n.a n.a n.a 0 247  

Realização 
Executada 

n.a n.a n.a n.a n.a 0 -  

Metas      0  2.850 

N.º de 
ativos 

abrangidos 
em ações 

de 
formação 

para a 
inovação e 

gestão 

 

Realização 
Contratada 

n.a n.a n.a n.a n.a 0 X  

Realização 
Executada 

n.a n.a n.a n.a n.a 0 X  

Metas      0  13.500 
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N.º de 
ativos que 
concluíram 
ações de 
formação 

para a 
inovação e 

gestão 

Realização 
Contratada 

n.a n.a n.a n.a n.a 0 X  
de assinalar que 
estão causa números 
sinalizados em sede 
de candidatura 

Realização 
Executada 

n.a n.a n.a n.a n.a 0 X  

Metas      0  13.250 

N.º de 
iniciativas 
de criação 

de emprego 
apoiadas 

Realização 
Contratada 

n.a n.a n.a n.a n.a 0 452  

Realização 
Executada 

n.a n.a n.a n.a n.a 0 0  

Metas      0 - 2.850 

N.º de 
pessoas 

abrangidas 
por 

iniciativas 
de criação 

do emprego 
apoiadas 

Realização 
Contratada 

n.a n.a n.a n.a n.a 0 1570  

Realização 
Executada 

n.a n.a n.a n.a n.a 0 0  

Metas       - 3.950 

OE 6 – Promoção de Ações Coletivas de Desenvolvimento Empresarial 

N.º de 
ações 

coletivas de 
desenvolvi

mento 
empresarial 

apoiadas 

Realização 
Contratada 

0 0 72 94 94 79 67 - 

Não foram 
contratadas em 2013 
quaisquer operações.  

Neste ano, foi ainda 
anulado pela AG o 
Aviso SIAC/2010, no 
âmbito do qual 
haviam sido 
apresentadas 77 
candidaturas.  

Regista-se, no final 
de 2013, uma 
redução para 67 do 
nº de ações coletivas 
de dinamização do 
comércio e serviços 
em áreas abrangidas 
por Planos de 
Regeneração Urbana 
ou Redes Urbanas de 
Competitividade e 
Inovação, (Aviso 
SIAC/2008). Esta 
cifra incorpora já o 
efeito da rescisão do 
contrato de 
financiamento 
formalizada nesse 
ano relativo à 
operação n.º 
NORTE-07-0528-
FEDER-000007, 
designada “Comércio 
Com Tradição”; 
Consequentemente, 
o número de 
entidades envolvidas 
na promoção destas 
ações também 
reduziu para 7  A 
anulação do Aviso 
SIAC/2010 e a 
impossibilidade 
inerente de 
consideração das 
candidaturas 
apresentadas 
compromete a 
possibilidade de 
cumprimento das 
metas estabelecidas, 
perspetivando-se 
assim uma forte 
probabilidade da sua 
revisão em baixa. 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 22 47 - 

Metas - - - 10 - - - 200 

N.º de 
entidades 
envolvidas 
nas ações 
coletivas 
apoiadas 

Realização 
Contratada 

0 0 7 9 9 8 7 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 2 5 - 

Metas - - - 20 - - - 70 

OE 7 – Promoção da Economia Digital e Sociedade do Conhecimento 

N.º de 
equipament
os coletivos 
com acesso 

à banda 
larga 

Realização 
Contratada 

- - - - 1.071 939 939 - 

Contribuem para este 
OE 7 operações da 
Contratualização e 23 
da vertente não 
contratualizada, 
envolvendo um 
montante de, 
aproximadamente, 65 

Realização 
Executada 

- - - - 0 61 384 - 
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Metas - - - - - - - 400 

M€ de FEDER.   

As operações já 
contratadas nos 
concursos 
EDSC/1/2008 (1), 
EDSC/1/2009 (1) e 
EDSC/2/2009 (20) 
abrangem 939 
equipamentos 
coletivos, permitindo 
abranger, 319.718 
pessoas.  

A operação apoiada 
no âmbito do Aviso 
EDSC-RNGZR/2011 
(“Implantação de 
Redes de Banda 
Larga de Nova 
Geração em Zonas 
Rurais da Região 
Norte”) abrange 44 
concelhos da Região 
do Norte e permite o 
acesso à banda larga 
de 244.147 pessoas, 
o que só por si 
ultrapassa os 
indicadores de 
realização e de 
resultado. Em 
31.12.2013, esta 
operação já se 
encontrava 
praticamente 
concluída. 

Poderá vir a ser 
necessária uma 
revisão (em alta) da 
meta estabelecida, 
ainda que se 
perspetive que a 
mesma não seja 
muito significativa.  

Nº de 
utilizadores 
de banda 
larga nos 

equipament
os coletivos 

apoiados 

Realização 
Contratada 

- - - - 327.960 319.718 319.718 - 

Realização 
Executada 

- - - - 0 8.231 227.401 - 

Metas - - - - - - - 300.000 

Nº de 
concelhos 

com acesso 
à banda 

larga 

Realização 
Contratada 

- - - - 44 44 44 - 

Realização 
Executada 

- - - - - 0 0 - 

Metas - - - - - - - 40 

Acréscimo 
de 

população 
com acesso 

à banda 
larga 

Realização 
Contratada 

- - - - 244.147 244.147 244.147 - 

Realização 
Executada 

- - - - - 0 0 - 

Metas - - - - - - - 230.000 

OE 8 – Promoção de Ações de Eficiência Energética 

N.º de 
projetos de 
eficiência 
energética 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 23 22 143 - 

Foram aprovadas 
definitivamente, em 
2013, 131 operações 
no âmbito dos 
concursos E-
EEA/1/2010 (86), E-
EEA/2/2010 (44) e 
Energia/UAG/1/2010 
(1). Em termos de 
contratações, em 
2013, contabilizam-
se 115 operações 
associadas aos 
Avisos E-
EEA/1/2010 (92), E-
EEA/2/2010 (22) e 
Energia/UAG/1/2010 
(1). Em termos 
acumulados e, 
considerando que 
algumas operações 
contratadas 
envolvem mais do 
que um projeto de 
eficiência 
energética, apuram-
se até 31.12.2013, 
143 “projetos de 
eficiência 
energética” 
incluindo as 6 
Agências de 
Energia também 
contratadas até 
essa data.  

A redução média do 
consumo de energia 
nos equipamentos 
apoiados associada 
aos projetos já 
contratados supera 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 1 11 - 

Metas - - - 6 - - - 250 

Redução 
média do 

consumo de 
energia nos 
equipament
os apoiados 
(no âmbito 
de projetos 

de 
eficiência 

energética) 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 29% 29% 59,19% - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 30% 27,54% - 
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Metas - - - 15% - - - 15% 

a meta estabelecida 
para 2015. A 

diminuição do 
Executado face a 
2012 deve-se à 
conclusão de 
operações onde essa 
redução é inferior à 
média global.   

OE 9 – Modernização do Governo eletrónico e melhoria da relação das empresas e dos cidadãos com a Administração Desconcentrada Local 

N.º de lojas 
do cidadão 
e centros e 

balcões 
multi-

serviços 

Realização 
Contratada 

0 67 82 93 93 91 81 - 

Tendo em conta os 
concursos 
dinamizados fora do 
contexto da 
Contratualização, 
mantêm-se no final 
do ano de 2013, 39 
operações 
contratadas no 
âmbito das Lojas do 
Cidadão e dos 
Centros Multi-
serviços. 

No âmbito da 
contratualização, são 
quantificados 42. 

Relativamente a 
2012, este valor 
diminuiu, pois em 
sede de 
encerramento de 
uma das operações 
verificou-se que o 
indicador se 
encontrava 
sobrestimado. 

 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 5 20 - 

Metas - - - 90 - - - 90 

População 
servida 

pelas lojas 
do cidadão 
e centros e 

balcões 
multi-

serviços 

Realização 
Contratada 

0 1.721.213 2.168.468 2.416.662 2.416.662 2.416.662 2.414.506 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 89.252 89.252 - 

Metas - - - 2.400.000 - - - 2.400.000 

OE 10 – Promoção da Capacitação Institucional e do Desenvolvimento Regional e Local 

N.º de 
projetos de 
promoção 

da 
capacitação 
institucional 

e do 
desenvolvi

mento 
regional 
apoiados 

Realização 
Contratada 

0 9 9 22 120 143 142 - 

O número de 
operações 
contratadas 
considera concursos 
da vertente 
contratualizada e 
outros dinamizados 
diretamente pela AG, 
verificando-se, em 
2013, um acréscimo 
(3) relativo a 
concursos desta 
última abertos em 
2010. As operações 
já executadas dizem 
respeito à 
Contratualização. A 
meta traçada para 
2015 para o indicador 
de resultado (Nº de 
instituições 
envolvidas) já se 
encontra bastante 
superada, atingindo, 
no final de 2013, o 
valor de 2.989; o 
indicador de 
resultado atinge já o 
valor de 909 
instituições 
envolvidas nos 
respetivos projetos. 

A redução do 
indicador face a 2012 
resulta do efeito 
conjugado da 
rescisão de 3 
operações e a 
contratação de 2. 

Poderá vir a ser 
necessária uma 
revisão de ambos os 
indicadores (em 
baixa, do indicador 
de realização e em 
alta do indicador de 
resultado), ainda que 
se perspetive que a 
mesma não seja 
muito significativa.  

Realização 
Executada 

0 0 9 9 9 14 47 - 

Metas - - - 90 - - - 200 

Nº de 
instituições 
envolvidas 

nos projetos 
de 

promoção 
da 

capacitação 
institucional 

e do 
desenvolvi

mento 
regional 
apoiados 

Realização 
Contratada 

0 423 423 1.164 2.479 2.702 2.989 - 

Realização 
Executada 

0 0 423 423 423 491 909 - 

Metas - - - 350 - - - 1.500 
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INDICADORES COMUNS COMUNITÁRIOS (CORE INDICATORS) 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Observações 

Emprego Criado 

1. Empregos 
criados 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 0 3.765 5.217 - 

Dos postos de trabalho identificados,5.201) são 

os previstos nos projetos contratados dos SI 

(apuramento preliminar e previsional sinalizado 

pelas empresas em sede candidatura, ainda sem 

caráter vinculativo. De salientar ainda o 

contributo do novo Sistema de Incentivos de 

Apoio Local a Microempresas (SIALM) que veio 

permitir o apoio à contratação de um máximo de 

dois postos de trabalho por projeto (previstos 

273 postos de trabalho em sede de candidatura, 

para as operações já contratadas). 

No quadro dos apoios ao investimento público, e 

tendo em conta a respetiva natureza e 

características, regista-se uma operação 

encerrada que concorre para este indicador 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 0 16 - 

Metas - - - - - - - - 

2. dos quais: 
homens 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 0 0 8 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 0 8 - 

Metas - - - - - - - - 

3. dos quais: 
mulheres 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 0 0 8 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 0 8 - 

Metas - - - - - - - - 

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 

4. N.º de 
projetos de 

I&DT 

Realização 
Contratada 

0 33 178 289 407 453 505 - 

Os SI contribuem com um total de 382 projetos 

de I&DT com incentivo contratado, dos quais 33 

contam já com a verificação do encerramento do 

seu investimento. A estes projetos dos SI, 

acrescem 120 no âmbito do Regulamento 

Específico SAIECT.  

De entre os projetos de I&DT é ainda de 

destacar os 81 projetos contratados que dizem 

respeito a projetos de cooperação entre 

empresas e/ou instituições de investigação (SI).  

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 32 47 - 

Metas - - - - - - - 520 

5. N.º de 
projetos de 
cooperação 
empresas-
instituições 

de 
investigação 

Realização 
Contratada 

0 5 28 54 62 76 81 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 0 - - 

Metas - - - - - - - 80 

6. Empregos 
na 

investigação 
criados 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 0 0 508 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 0 - - 

Metas - - - - - - - - 

Ajudas diretas ao investimento nas PME 

7. N.º de 
projetos de 
apoio direto 

ao 
investimento 

das PME 

Realização 
Contratada 

0 245 906 1.432 1.798 2.103 3.129 - 

A realização contratada destes indicadores 

superava já a meta definida para 2015. 

Efetivamente, o número de projetos com 

contrato assinado observou um incremento 

líquido de 1.026 projetos, sendo de destacar o 

apoio concedido a 383 novas empresas (face a 

uma meta de 250 para 2015 e por comparação 

com 258 novas empresas contabilizadas em final 

de 2012). 

Realização 
Executada 

0 0 0 8 49 244 511 - 

Metas - - - - - -  2.000 

8. N.º de 
novas 

empresas 
(start-up) 
apoiadas 

Realização 
Contratada 

0 30 135 216 248 258 383 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 6 30 65 - 

Metas - - - - - -  250 

9. Empregos 
criados (em 
equivalente 

tempo inteiro) 

Realização 
Contratada 

- - - - - 3.765 5201 - 

Realização 
Executada 

- - - - - -  - 

Metas - - - - - -  - 

10. 
Investimento 

Induzido 
(milhões de 

Euros) 

Realização 
Contratada 

0 53 141 227 262 263 342 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 1 9 25  - 

Metas - - - - - -  260 
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Sociedade de Informação 

11. N.º de 
projetos 

Realização 
Contratada 

0 90 223 345 386 448 466 - Os 466 projetos contratados (374 provenientes 

dos SI, 30 da Contratualização e 62 para as 

restantes tipologias) incluem os do objetivo 

específico “Modernização do Governo eletrónico 

e melhoria da relação das empresas e dos 

cidadãos com a Administração Desconcentrada 

Local”, antes integrados no “antigo” EP 5. Duas 

das operações relativas à informatização de 

escolas EB23 e do Ensino Secundário, são 

contabilizadas como projetos, embora a 

intervenção incida sobre 834 escolas de toda a 

RN. 

Realização 
Executada 

0 0 0 1 7 44 24 - 

Metas - - - - - - - 420 

12. 
Acréscimo de 

população 
com acesso 

à banda larga 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 244.147 244.147 244.147 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 0 0 - 

Metas - - - - - - - 230.000 

Energias renováveis 

23. N.º de 
projetos 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 7 12 122 - 

Contrataram-se, em 2013, 115 operações que 

contribuem para a quantificação dos respetivos 

indicadores apresentados. Nesta temática, o 

contributo dos Sistemas de Incentivos, de acordo 

com a metodologia definida, conta com 5 

projetos contratados, mantendo-se o registo já 

observado no ano anterior. 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 0 6 - 

Metas - - - - - - - 150 

24. 
Capacidade 
suplementar 
de produção 
de energia a 

partir de 
fontes 

renováveis 
(MWh) 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 4.804 4.804 21.906 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 0 2780 - 

Metas - - - - - - - 25.000 

Alterações Climáticas 

30. Redução 
de emissões 

de gases 
com efeito 

estufa (CO2 
equivalentes, 

kt) 

Realização 
Contratada 

- - - - - - 2.661,87 - 
As operações que contribuem para este 

indicador foram contratadas a partir de 2013, 

facto que justifica que só sejam contabilizadas a 

partir desse ano. 

Realização 
Executada 

- - - - - - 138,41 - 

Metas
105

 - - - - - -  - 

Turismo 

34. N.º de 
projetos 

Realização 
Contratada 

0 13 40 86 104 113 216 - 

Os projetos com incentivo contratado no EP 1 

eram exclusivamente de iniciativa empresarial
106

 

Destaque ainda para a criação de emprego que, 

previsivelmente poderá estar associada a estes 

projetos – 923 postos de trabalho (dados ainda 

previsionais sinalizados pelas empresas em 

sede candidatura). De sublinhar que para este 

número contribui também o SIALM, já atrás 

referido, com o apoio a 64 postos de trabalho em 

projetos que incidem nesta atividade. 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 11 22  - 

Metas
107

 - - - - - - 
 

370 

35. Nº de 
empregos 

criados (em 
equivalente 

tempo inteiro) 

Realização 
Contratada 

- - - - - 730 923 - 

Realização 
Executada 

- - - - - - 
 

- 

Metas - - - - - - 
 

- 

 

No que diz respeito ao contributo dos Sistemas de Incentivos para o desenvolvimento das prioridades 

estabelecidas, 2013 foi um ano de continuidade nos progressos registados, salientando-se um 

incremento significativo no número de projetos apoiados promovidos por micro e pequenas empresas. 

Quanto às restantes tipologias, realça-se também o contributo significativo dado por este “segmento” 

ao longo do ano de 2013 para a prossecução das prioridades definidas para o ON2. Pode assim 

afirmar-se, globalmente, que a quantificação dos indicadores de realização está próxima ou 

                                                           
105

 A quantificação da meta para 2015 respeita ao ON.2 e não exclusivamente a este EP. 
106

 Este indicador será também contabilizado no EP 2, sobretudo fruto de investimentos financiados no âmbito de intervenções 
públicas 
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ultrapassa as metas definidas para 2015. Considerando que ainda são pouco significativos os 

projetos encerrados, os indicadores de resultado apresentam também valores pouco expressivos. 

Sem prejuízo de poder vir a ser necessário efetuar algum ajustamento pontual, não se perspetiva a 

ocorrência de desvios relevantes. 

Para uma mais fácil apreensão da natureza dos projetos apoiados no âmbito deste Eixo Prioritário, 

apresenta-se no quadro seguinte uma síntese das operações contratadas e do respetivo nível de 

realização. 

  

Quadro 3.1.1.2 – Realização contratada e executada por Regulamento Específico e tipologia de operações (Eixo 1)   

Regulamento 
Específico 

Objetivos Tipologias Elegíveis 
Tipologias 
aprovadas 

Nº 
Operações 
aprovadas 

/contratadas 

FEDER 
aprovado 

Taxa de 
Realização 

Sistema de 
Apoio a 
Infraestruturas 
Científicas e 
Tecnológicas 

Consolidar e 
qualificar a oferta de 
tecnologias, e 
serviços e produtos 
de base tecnológica. 

a) Infraestruturas tecnológicas 
a.i) Infraestruturas físicas e equipamentos de 
Infraestruturas Tecnológicas 
a.ii) Racionalização da Rede de Infraestruturas 
Tecnológicas 
b) Infraestruturas científicas 
b.i) Construção e equipamento de novas 
instalações 
b.ii) Adaptação, renovação, atualização e 
expansão de equipamentos científicos e 
respetivas infraestruturas 
b.iii) Remodelação ou adaptação de 
infraestruturas da ciência com o objetivo da 
promoção das condições de segurança e 
eficiência energética 
c) Plano Tecnológico da Educação 
c.i) Infraestruturas de redes e equipamentos 
tecnológicos 
c.ii) Desenvolvimento de plataformas e serviços 
tecnológicos para a educação 

a.i) 16 43.651.794,51 60% 

a.ii) 1 1.429.406,90 87% 

b.i) 7 58.102.008,68 58% 

b.ii) 13 16.602.328,77 51% 

c.i) 1 6.065.679,85 100% 

Subtotal: 38 125.851.218,71 60% 

Sistema de 
Apoio a 
Entidades do 
Sistema 
Científico e 
Tecnológico 
Nacional 

Crescimento e 
reforço do sistema 
científico e 
tecnológico nacional. 

a) Investigação científica e tecnológica de 
IC&DT; 
b) Estimulação à participação no Programa 
Quadro de IC&DT e outros programas 
internacionais; 
c) Promoção da cultura científica e tecnológica, 
de carater transversal 
d) Programas Integrados de IC&DT 

d) 69 34.578.412,81 5% 

Subtotal: 69 34.578.412,81 5% 

Promoção da 
Cultura 

Científica e 
Tecnológica e 

Difusão do 
Conhecimento 

Promoção da cultura 
científica e 
tecnológica, 
disseminação e 
difusão do 
conhecimento, 
consolidação e 
alargamento de 
infraestruturas e 
equipamentos de 
divulgação, 

a) Criação e requalificação de infraestruturas e 
equipamentos de divulgação e animação 
científica e tecnológica; 
b) Divulgação e promoção científica e 
tecnológica e produção de recursos e 
conteúdos para esse efeito. 

a) 7 5.113.393,22 26% 

b) 8 1.550.003,32 22% 

Subtotal: 15 6.663.396,54 26% 

Sistema de 
Apoio a 

Parques de 
C&T e 

Incubadoras de 
Empresas de 

Base 
Tecnológica  

Criar, promover, 
consolidar ou 
expandir 
infraestruturasse 
acolhimento e apoio 
a atividades de 
ciência e Tecnologia 
(C&T) 

a) Infraestruturas físicas PCT; 
b) Infraestruturas físicas de incubação de 
empresas de base tecnológica; 
c) Empreendedorismo tecnológico; 
d) Serviços partilhados 

a) 4 35.857.454,77 58% 

b) 5 8.984.911,58 74% 

c) 6 4.369.415,44 79% 

Subtotal: 15 49.211.781,79 63% 

Sistemas de 
Incentivos à 

Inovação  

Promover a Inovação 
no tecido empresarial 

1-  
a) Produção de novos bens e serviços ou 
melhorias significativas da produção atual 
através da transferência e aplicação de 
conhecimento; 
b) Adoção de novos, ou significativamente 
melhorados, processos ou métodos de fabrico, 
de logística e distribuição, bem como métodos 
organizacionais ou de marketing; 
c) Expansão de capacidades de produção em 
atividades de alto conteúdo tecnológico ou com 
procuras internacionais dinâmicas; 
d) Criação de empresas e atividades nos 
primeiros anos de desenvolvimento, dotadas de 
recursos qualificados ou que desenvolvam 
atividades em sectores com fortes dinâmicas 
de crescimento, incluindo as resultantes do 

1.a) 164 164.298.470,62 52% 

1.b) 91 79.266.410,45 58% 

1.c) 2 3.643.196,70 100% 

1.d) 121 56.008.433,22 65% 

1.e) 12 10.753.234,51 86% 

1.f) 11 4.695.154,06 94% 

1.a) e b) 19 13.008.707,30 66% 

1.a), b) e c) 4 1.642.142,34 100% 



 

 

| 167 

Relatório de Execução.2013 

Regulamento 
Específico 

Objetivos Tipologias Elegíveis 
Tipologias 
aprovadas 

Nº 
Operações 
aprovadas 

/contratadas 

FEDER 
aprovado 

Taxa de 
Realização 

empreendedorismo feminino ou do 
empreendedorismo 
jovem; 
e) Criação de unidades ou de linhas de 
produção com impacte relevante ao nível do 
produto, das exportações ou do emprego; 
f) Introdução de melhorias tecnológicas com 
impacte relevante ao nível da produtividade, do 
produto, das exportações, do emprego, da 
segurança industrial ou da eficiência energética 
e ambiental. 
2 — Criação, modernização, requalificação, 
racionalização ou reestruturação de empresas, 
não previstos no n.º 1, desde que enquadrados 
em EEC, 

1.b) e c) 1 169.340,64 100% 

1.b) e e) 1 147.360,00 85% 

1.b) e f) 2 1.373.401,22 88% 

1.e) e f) 1 734.302,75 100% 

2 59 6.128.597,79 95% 

2 e 1.a) 1 68.294,72 28% 

Subtotal: 489 341.937.046,32 60% 

Sistemas de 
Incentivos à 

Qualificação de 
PME  

Promoção da 
competitividade das 
empresas. 

a) Projeto individual  
b) Projeto conjunto  
c) (Revogado.) 
d) Projeto simplificado —  (Vale Inovação, Vale 
Energia ou Ambiente e Vale 
Internacionalização). 

a) 1071 128.061.460,49 35% 

b) 24 11.226.470,45 18% 

d) 1456 23.275.254,13 23% 

Subtotal: 2551 162.563.185,07 32% 

Sistemas de 
Incentivos I&DT 

Criação de novos 
conhecimentos com 
vista ao aumento da 
competitividade das 
empresas, 
promovendo a 
articulação entre 
estas e as entidades 
do SCT. 

a) I&DT empresas, projetos de I&DT 
promovidos por empresas 
i) Projetos individuais  
ii) Projetos em co -promoção realizados em 
parceria entre empresas ou entre estas e 
entidades do SCT 
iii) Projetos mobilizadores  
iv) Vale I&DT 
b) I&DT coletiva 
c) Capacitação e reforço de competências 
internas de I&DT: 
i) Núcleos de I&DT 
ii) Centros de I&DT 
d) Valorização de I&DT 

a.i) 145 35.138.329,79 36% 

a.ii) 90 32.230.145,65 43% 

a.iv) 154 3.423.637,31 55% 

c.i) 40 5.829.618,43 38% 

Subtotal: 429 76.621.731,18 40% 

Apoios à 
Formação 

Profissional 

Apoiar investimentos 
na formação 
profissional  

a) Formação profissional  - - - - 

Sistema de 
Apoio a Áreas 

de Acolhimento 
Empresarial e 

Logística  

Criação, 
requalificação, 
reconversão de áreas 
de acolhimento 
empresarial. 

a) Áreas de acolhimento empresarial 
i. Infraestruturas físicas 
ii Empreendedorismo 
iii. Serviços partilhados e ações de divulgação 
iv. Intervenções na rede logística de 2.º nível 

a.i) 16 45.048.535,11 39% 

Subtotal: 16 45.048.535,11 39% 

Sistema de 
Incentivos de 
Apoio Local a 

Micro empresas  
(SIALM) 

Apoiar 
exclusivamente as 
microempresas já 
existentes, situadas 
em territórios de 
baixa densidade com 
problemas de 
interioridade, 
enquanto territórios 
com menores 
oportunidades de 
desenvolvimento 

a) Realização de investimento e a criação de 
postos de trabalho 

SIALM 303 6.338.672,04 1% 

Subtotal: 303 6.338.672,04 1% 

Sistema de 
apoio a Ações 

Coletivas 
 (SIAC) 

Potenciar resultados 
com a criação ou 
melhoria das 
condições 
envolventes, 
nomeadamente as 
associadas aos 
fatores imateriais da 
competitividade da 
natureza coletiva  

a) Atividades de relevância para a economia; 
b) Informação, observação e vigilância 
prospetiva e estratégica; 
c) Criação e dinamização de redes de suporte 
às empresas e empreendedores; 
d) Fatores de competitividade e espírito 
empresarial; 
e) Estudos de novos mercados, tecnologias e 
oportunidades de inovação; 
Atividades de animação, coordenação e gestão 
da parceria (EEC) 

a) 7 1.463.945,24 84% 

c) 3 7.417.139,60 14% 

Subtotal: 10 8.881.084,84 26% 

Economia 
Digital e 

Sociedade do 
Conhecimento  

Criar condições para 
a generalização do 
acesso à INTERNET 
e produção de 
conteúdos on-line. 

a) Projetos de utilização da Internet em Banda 
Larga em espaços de acesso públicos; 
b) Internet em Banda Larga de Alta Velocidade 
nos estabelecimentos de educação e ensino; 
c) Projetos de integração das TIC nos 
processos de aprendizagem; 
d) Promoção da literacia digital; 
e) Projetos de expansão da rede de espaços 
da internet; 
f) Projetos de apoio à dinamização de novos 
serviços de caráter comunitário; 
g) Criação e digitalização de conteúdos 
temáticos, aplicações científicas, educativas e 
culturais; 
h) Conteúdos com aplicações dirigidas a 
melhoramentos de processos e eficiência 
interna; 
i) Conteúdos com aplicações dirigidas a 

a) 1 34.895.600,26 95% 

b) 1 14.814.602,87 100% 

c) 21 15.570.363,83 97% 

h) 7 2.103.685,96 58% 
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Regulamento 
Específico 

Objetivos Tipologias Elegíveis 
Tipologias 
aprovadas 

Nº 
Operações 
aprovadas 

/contratadas 

FEDER 
aprovado 

Taxa de 
Realização 

cidadãos com necessidades especiais; 
j) Infraestruturas de Banda Larga em áreas 
onde o "mercado não encontre condições 
operacionais. 

Subtotal: 30 67.384.252,92    95% 

Energia 

1. Eficiência 
energética, uso de 
energias renováveis; 
2. Estimulo a 
orientações de 
eficiência energética, 
valorização de 
energias endógenas 
e redução das 
emissões de gases 
de feito estufa. 

a) Projetos de investimentos em Unidades 
Autónomas de Gás (UGA´s)  
b) Iniciativas-piloto inovadoras de produção 
(através de fontes renováveis) e de 
utilização racional de energia 
b.1) Em equipamentos coletivos sociais 
existentes, bem como em edifícios de 
habitação social 
existentes 
b.2) Valorização do potencial energético local e 
regional 
b.3) Rede de centros de recursos partilhados 
ao nível intermunicipal  
b.4) Planos de Informação e de Comunicação 

a) 2 4.621.882,94 95% 

b.3) 6 1.622.963,70 48% 

b.1) - IRFL 38 13.965.673,53 20% 

b.1) - Piscinas 6 872.219,83 100% 

b.1) - IPSS e 
ADUP 

92 8.118.270,84 5% 

b.1) - 
Equipamentos 

Desportivos 
Municipais 

44 4.227.285,56 0% 

Subtotal: 188 33.428.296,4 27% 

Sistema de 
Apoios à 

Modernização 
Administrativa 

(SAMA) 

Criar condições para 
uma Administração 
Pública mais eficiente 
e eficaz. 

a) Operações de qualificação e simplificação do 
atendimento dos serviços públicos aos 
cidadãos e às empresas 
i. Expansão e reorganização da rede nacional 
de Lojas do Cidadão e Empresas; 
ii. Criação de unidades móveis associadas à 
rede de Lojas do Cidadão; 
iii. Organização e integração transversal de 
serviços administrativos e de disponibilização 
de informação, apoiados em TIC 
iv. Tecnologias multicanal para atendimento 
e/ou comunicação dentro da AP e entre a AP e 
os cidadãos e empresas; 
v. Avaliação da satisfação dos utentes, 
monitorização dos níveis de serviço 
alcançados, de certificação de qualidade dos 
serviços, e introdução e difusão de melhores 
práticas  
vi. Redução dos custos de contexto e difusão 
de boas práticas nos serviços públicos da área 
da justiça/competitividade 
vii. Desregulamentação e aumento da 
disponibilização do acesso aos serviços 
públicos de justiça 
b) Operações de racionalização dos modelos 
de organização e gestão da AP 
i. Racionalização e simplificação 
organizacional; 
ii. Reengenharia e desmaterialização nos 
processos; 
iii. Inovação organizacional e de gestão na AP; 
iv. Redes de relação e partilha de 
conhecimento na AP. 
c) Operações no domínio da administração em 
rede 
i. Infraestruturas tecnológicas de suporte a 
iniciativas de modernização administrativa na 
AP; 
ii. Mecanismos necessários para assegurar a 
interoperabilidade entre os vários sistemas de 
informação da AP, designadamente com 
recurso à identificação eletrónica; 
iii. Soluções de comunicação integradas, que 
assegurem a conectividade entre os serviços 
públicos, com base em mecanismos de 
segurança adequados, numa ótica de 
racionalização 
das infraestruturas e/ou serviços de 
comunicações do Estado; 
iv. Prioridades definidas a nível europeu para a 
área da administração eletrónica; 
v. Instrumentos de gestão e monitorização do 
território, das infraestruturas e dos 
equipamentos coletivos;  
vi. Tecnologias inovadoras na AP 

a) 14 5.137.413,36 84% 

a.i) 12 6.231.608,86 98% 

a.iii) 1 353.830,62 100% 

a.iv) 1 2.189.600,00 86% 

b) 4 935.874,81 86% 

b.i) 23 10.552.425,11 84% 

b.ii) 2 1.786.634,55 93% 

c) 4 754.268,78 86% 

Subtotal: 61 27.941.656,09 88% 

Promoção e 
Capacitação 
Institucional  

Apoiar iniciativas 
inovadoras e de 
elevado efeito 
demonstrativo de 
promoção e 
capacitação das 
principais instituições 
regionais e locais  

1. Operações que visem a preparação de 
parcerias estratégicas para a implementação 
de iniciativas inovadoras para o 
desenvolvimento territorial; 
2. Prospetiva e planeamento; informação de 
apoio ao desenvolvimento; dinamização 
turística; desenvolvimento local; promoção dos 
produtos regionais ou de fileiras produtivas; 
valorização do património, cultura e artesanato; 
ações de promoção e valorização da escola e 
das qualificações escolares; ações de 
dinamização dos interfaces entre a escola e 
agentes locais; cooperação e promoção 

1. PROVERE 
(ações 

preparatórias e 
gestão da 
parceria) 

16 2.635.733,95 63% 

2. Qualificação 
das CIM/AMP 

7 8.126.082,09 29% 

3. Cooperação 
Internacional 

10 196.871,59 95% 
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Regulamento 
Específico 

Objetivos Tipologias Elegíveis 
Tipologias 
aprovadas 

Nº 
Operações 
aprovadas 

/contratadas 

FEDER 
aprovado 

Taxa de 
Realização 

externa; valorização dos recursos naturais e 
sensibilização ambiental; promoção e produção 
de conteúdos regionais e apoio à inovação 
organizacional; 

4. Redes e 
Organizações 
Internacionais 

13 885.411,21 67% 

5. Congressos 
Internacionais 

29 1.606.510,82 89% 

6. 
Desenvolvimen

to Regional 
8 7.742.767,61 25% 

7. Redes 
Institucionais 

11 2.669.505,99 50% 

8. Eventos 
científicos e 

culturais 
internacionais 

35 2.761.020,71 79% 

9. Outros 
(Contratualiza-

ção) 
14 3.526.092,16 93% 

Subtotal: 143 30.149.996,13 49% 

 

 

3.1.2. Análise Qualitativa  

 

No final de 2013, 95% dos Avisos lançados no âmbito do Eixo 1 estavam já decididos, abarcando a 

quase totalidade de dotação FEDER posta a concurso, não se encontrando, no entanto, qualquer 

concurso em aberto. 

 
Quadro 3.1.2.1 - Processo de seleção por concurso e/ou períodos de candidatura a 31/12/2013 

Eixo Prioritário 
Dotação de 

Fundo 

Total Em aberto  Encerrados 
Tempos médios de 

decisão 

Nº Fundo Nº Fundo Nº 
Fundo 

concurso 

Dos quais decididos 
Dias 

previstos 
Dias 

efetivos Nº 
Fundo 

aprovado 

PO                2.661.645 417 2.806.728 0 0 417 2.806.728 398 3.070.783 77 168 

EP 1 962.002 215 1.172.306 0 0 215 1.172.306 204 1.209.123 45 117 

Sistemas de Incentivos 481.800 131 590.400 0 0 131 590.400 127 767.940 45 73 

Contratualização 44.720 32 50.562  0 32 50.562 30 25.251 55 116 

Outros 435.483 52 531.344 0 0 52 531.344 47 415.932 45 350 

Unidade: Milhares de Euros 

 

O Eixo Prioritário 1 abrangia 4.357 operações aprovadas (70% do total de operações do PO), 

registando-se um acréscimo significativo face a 2012 (+46%). Apresentando uma taxa de 

compromisso superior à taxa média do Programa, o nível de concretização encontra-se aquém dos 

valores globais médios
108

. 

                                                           
108

 Ver ANEXO C.2 - Programação financeira, aprovações e execução por Eixo Prioritário até 31.12.13 (valores acumulados) | 
Anexo II do IFDR 
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Quadro 3.1.2.2 - Principais indicadores financeiros do Eixo 1 

Eixo Prioritário 
Nº de Operações 

aprovadas 

Indicadores financeiros (Fundo) % 

Taxa de compromisso 
(AP/PR) 

Taxa de execução 
(EX/PR) 

Taxa de realização 
(EX/AP) 

Taxa de 
pagamento 

(PG/AP) 

Taxa de reembolso 
(PG/EX) 

PO 6.203 101,28% 69,53% 68,65% 70,81% 103,15% 

EP 1 4.357 105,68% 56,41% 53,38% 57,59% 107,88% 

Sistemas de Incentivos 3.772 121,93% 62,25% 51,05% 57,64% 112,91% 

Contratualização 55 64,40% 50,75% 78,81% 82,67% 104,90% 

Outros 530 91,93% 50,54% 54,98% 55,71% 101,34% 

 

 

As pequenas empresas promovem 36,1% das operações aprovadas deste Eixo e são responsáveis 

pela maior fatia de FEDER aprovado (30,6%), seguidas das microempresas, com um peso no que 

toca ao número de operações (49,5%), embora com projetos de menor dimensão financeira (25,4% 

do incentivo aprovado). De entre as entidades exteriores ao universo empresarial, são as “Entidades 

privadas sem fins lucrativos”, a “Administração Autónoma Local” e as “Instituições do Ensino 

Superior” que absorvem a parte mais significativa do FEDER aprovado.  

 

Quadro 3.1.2.3 - Operações aprovadas (aprovadas/contratadas/concluídas) em 31/12/2013, por Eixo / Tipologia de Beneficiários 

Eixo Prioritário / Tipologia de Beneficiários 
Número de 
Operações 

FEDER 
Aprovado 

FEDER 
Executado 

Taxa de 
Realização 

PO 6203 2.695.723  1.850.530  68,6% 

EP1 4357 1.016.599  542.703  53,4% 

Administração Autónoma Local 210 83.093  47.643  57,3% 

Administração Direta Serviços Centrais 3 33.102  33.102  100,0% 

Administração Direta Serviços Periféricos 7 4.372  1.206  27,6% 

Administração Indireta Serviços Personalizados 19 15.764  8.481  53,8% 

Agências e associações de desenvolvimento regional e local 16 3.156  1.415  44,8% 

Associações empresariais 39 17.461  4.665  26,7% 

Associações Públicas 9 23.997  12.027  50,1% 

Centros de I&D 54 46.101  20.540  44,6% 

Empresa de média dimensão (recomendação 2003/361/CE) 16 7.241  6.296  87,0% 

Empresas não financeiras públicas e participadas maioritariamente pelo sector público 21 18.392  4.145  22,5% 

Entidade Privada sem fins lucrativos 144 119.735  82.813  69,2% 

Fundação 3 525  338  64,3% 

Fundações, organizações não-governamentais (ONG) e outras associações  11 1.085  653  60,1% 

Instituições do Ensino Superior 71 73.181  27.413  37,5% 

Microempresa (recomendação 2003/361/CE) 2158 257.828  122.655  47,6% 

Moradores e suas associações 2 400  387  96,7% 

Não PME (recomendação 2003/361/CE) 1 208  21  10,3% 

Pequena empresa (recomendação 2003/361/CE) 1573 310.957  168.901  54,3% 

Unidade: Milhares de Euros 

 

No que se refere à distribuição por atividade económica, as “Atividades imobiliárias, alugueres e 

serviços prestados às empresas”, as ”Indústrias transformadoras diversas” e os “Hotéis e 
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restaurantes” assumem não só o maior peso no que se refere ao número de operações aprovadas e 

ao FEDER associado, mas também no que se refere ao seu contributo para a execução do EP1, pois 

registam as maiores contribuições. 

 

Quadro 3.1.2.4 - Operações aprovadas (aprovadas, contratadas e concluídas) em 31/12/2013, por Eixo / Atividade Económica 

Eixo Prioritário / Tipologia dos Beneficiários 
Número de 
Operações 

FEDER 
Aprovado 

FEDER 
Executado 

Taxa de 
Realização 

Total PO 6203 2.695.723  1.850.530  68,6% 

EP1 4357 1.016.599  542.703  53,4% 

Ação social e serviços coletivos, sociais e pessoais 46 11.027  6.047  54,8% 

Atividades associadas ao ambiente 39 10.439  5.041  48,3% 

Atividades de saúde humana 1 17.086  17.086  100,0% 

Atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 1220 306.754  148.610  48,4% 

Administração pública 204 58.092  39.478  68,0% 

Agricultura, caça e silvicultura 5 85  16  19,1% 

Comércio por grosso e a retalho 860 52.834  22.250  42,1% 

Construção 123 5.356  1.815  33,9% 

Construção de material de transporte 26 9.089  5.929  65,2% 

Correios e telecomunicações 1 34.896  33.001  94,6% 

Educação 43 55.825  44.290  79,3% 

Fabrico de têxteis e produtos têxteis 187 34.780  16.832  48,4% 

Hotéis e restaurantes 188 98.683  61.969  62,8% 

Indústrias alimentares e das bebidas 146 20.821  9.944  47,8% 

Indústrias transformadoras diversas 910 208.058  105.560  50,7% 

Não se aplica 23 9.147  8.244  90,1% 

Outros serviços não especificados 83 46.231  5.754  12,4% 

Produção e distribuição de eletricidade, gás, vapor e água quente 193 33.505  9.131  27,3% 

Transportes 59 3.894  1.704  43,8% 

Unidade: Milhares de Euros 

 

Considerando a sua especificidade, apresenta-se separadamente a análise qualitativa relativa aos 

Sistemas de Incentivos e às tipologias de investimento público (incluindo as contratualizadas). 

Importa referir que no contexto do EP1 não estão previstos mecanismos de engenharia financeira. 

 

 

3.1.2.1 Sistemas de Incentivos 

 

Enquadramento Normativo 

A regulamentação específica dos Sistemas de Incentivos (Sistema de Incentivos à Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT), Sistema de Incentivos à Inovação (SI Inovação) e Sistema 

de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME (SI Qualificação de PME)), viu a sua 

configuração inicial, totalmente aprovada em 2007, ser alvo de algumas alterações ao longo dos 
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últimos anos, não havendo contudo a registar qualquer ocorrência nos referidos normativos durante o 

ano de 2013. São contudo de salientar a definição e os ajustamentos da regulamentação associada 

às medidas do programa Impulso Jovem e adicionalmente integradas no âmbito dos Sistemas de 

Incentivos: 

 Passaportes Emprego 3i – Alteração do Regulamento Específico dos Passaportes Emprego 

3i, através da Portaria 156/2013, de 18 de abril: Esta alteração ao Regulamento Específico, 

aprovado através da Portaria 156/2013, de 18 de abril, visou coadunar e articular os 

Passaportes Emprego 3i, com os demais Passaportes Emprego previstos no âmbito do 

programa Impulso Jovem, nomeadamente ao nível da elegibilidade dos jovens, dos estágios 

abrangidos e da duração dos mesmos. Importa aqui recordar que a RCM 51-A/2012, de 14 

de junho, aprovou o Plano Estratégico de Iniciativas à Empregabilidade Jovem e de Apoio às 

PME, designado por “Impulso Jovem”, o qual previa um conjunto de propostas de apoio à 

empregabilidade jovem e às PME, entre as quais os estágios designados por Passaporte 

Emprego Industrialização, Passaporte Emprego Inovação e Passaporte Emprego 

Internacionalização (Passaportes Emprego 3i).  

 Sistema de Incentivos de Apoio Local a Microempresas (SIALM): O regulamento específico 

deste novo Sistema de Incentivos, com contributo para o Impulso Jovem, mas também 

integrado no Programa Valorizar, foi aprovado através da Portaria 68/2013, de 15 de 

fevereiro, retificado pela Declaração de Retificação 19-A/2013, de 28 de março. Esta medida 

constituiu-se como instrumento de apoio direto ao investimento e à criação líquida de 

emprego com uma atuação expedita junto das microempresas, com maior presença relativa 

em territórios de baixa densidade. 

 

Concursos e Processo de Seleção 

Até final de 2013, a oferta de concursos relativa aos Sistemas de Incentivos contou com uma dotação 

FEDER acumulada de 590,4 M€ correspondendo a 128 fases de concurso (exceto 3 concursos 

contínuos do SI Inovação relativos ao Regime Especial). 

Neste ano, tiveram continuidade as fases de concursos do SI I&DT (3 fases), do SI Inovação (4 fases) 

e do SI Qualificação e Internacionalização de PME (10 fases), já lançados em 2012 em modalidade 

de balcão contínuo e que tinham inicialmente associado o montante de 38,6 M€. Sublinhe-se que 

esta verba foi objeto de um reforço de 54,2 M€, em abril de 2013 em observância dos despachos da 

tutela relativos às aprovações em regime de overbooking no contexto dos Sistemas de Incentivos. É 

ainda de salientar a abertura dos primeiros Avisos para apresentação de candidaturas enquadrados 

no programa Impulso Jovem: Passaportes Emprego 3i (com uma dotação 21,8 M€) e SIALM (com 

uma dotação de 12,0 M€). 
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No total de concursos decididos até ao final de 2013, foram apresentadas ao ON.2 um total de 9.892 

candidaturas (Vs. 6.366 em 2012 e 4.716 em 2011), evidenciando uma dinâmica muito positiva da 

procura por apoios pelas empresas com investimentos na Região do Norte. Os níveis recorde de 

procura registados neste ano prender-se-ão certamente com alguma restrição no acesso ao crédito 

pelos investidores empresariais, que tem vindo a marcar o presente contexto económico, mas 

também com término do período de programação 2007-2013 e a inexistência de informação concreta 

sobre novas ofertas de apoios a curto prazo.  

No que toca aos níveis de admissibilidade, é de observar uma tendência para a estabilidade em torno 

dos registos já ocorridos em anos anteriores. Para a totalidade do período 2007-2013, das 9.892 

candidaturas apresentadas a concursos decididos (com um custo total previsto de 4.436,2 M€), foram 

consideradas admitidas 6.158 candidaturas com um custo total previsto de 2.072,7 M€, 

representando cerca de 62% do número candidaturas apresentadas e aproximadamente 47% do 

investimento, registando níveis muito semelhantes, mas ainda assim ligeiramente inferiores aos 

verificados no ano anterior (Vs. 65% e 50%, respetivamente).  

Nos níveis de aprovação verifica-se uma tendência ligeiramente decrescente face ao observado em 

2012: do total de candidaturas admitidas (6.158) foram aprovadas 4.842 (78,6% Vs. 80,9% em 2012), 

envolvendo um investimento total de cerca de 1.575,0 M€ (76,0 % Vs. 76,6% em 2012) e um 

investimento elegível de 1.263,1 M€, ao qual corresponde um valor global de incentivo FEDER 

atribuído no montante de 767.940.043,04 Euros. 

É de recordar que, no âmbito dos Sistemas de Incentivos, as aprovações ocorreram em regime de 

overbooking, com fortes condicionalismos de ordem financeira e uma marcada escassez de recursos, 

sendo que as aprovações das últimas fases dos concursos de 2013 vieram a concretizar-se apenas 

em janeiro de 2014, juntando-se ao já expressivo montante de aprovações ocorrido no ano em 

análise. Esta pressão de natureza orçamental veio imprimir também algum atraso na tomada de 

decisões de cofinanciamento que, ainda que com um melhor desempenho face à média do programa, 

resultou num desvio de prazos efetivos face aos previstos, com um tempo médio de decisão de cerca 

de 73 dias úteis por comparação com os 45 dias úteis previstos. Não se poderá deixar de destacar, a 

este propósito, o desempenho ocorrido no âmbito do SIALM, de gestão direta da Autoridade de 

Gestão, em que, regra geral, foram muito aproximadamente cumpridos os 15 dias de decisão 

previstos em sede de aviso de concurso, primando, como pretendido, pela agilidade de 

procedimentos. 
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Figura 3.1.2.1.1 – Sistemas de Incentivos – Dinâmica de Aprovações 

 
 
 

Os montantes acima referidos expressam aprovações brutas, havendo ainda que atender ao total de 

anulações e rescisões acumuladas ao longo do período para determinar o montante de compromisso 

“líquido" assumido pela Autoridade de Gestão, que ascendia a 587,5 M€ € no final de 2013 (+11% 

face aos valores verificados em finais de 2012 – cerca de 532 M€), correspondente a 3.772 projetos 

aprovados. É portanto de notar que, até ao final de 2013, haviam sido anuladas/rescindidas 1.070 

operações, com uma verba FEDER associada de cerca de 180,5 M€ (representando cerca de 23% 

do compromisso bruto), correspondente a um incremento de aproximadamente 43,0 M€ de incentivo 

descativado por esta via. De assinalar que apenas cerca de 1% das aprovações brutas foi libertado 

com encerramento de investimentos, havendo a assinalar uma taxa de quebra nesta sede que atinge 

apenas cerca de 8%. 
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Figura 3.1.2.1.2 – Nível de Compromisso e Descativação a 31.12.2013 

 

 

O quadro seguinte permite avaliar mais concretamente os contributos de cada um dos três sistemas 

de incentivos para o montante de compromisso assumido no âmbito destas medidas de apoio. 

 

Quadro 3.1.2.1.1 – Candidaturas aprovadas e contratadas – Repartição por Sistemas de Incentivos 

Sistemas de Incentivos 

Operações FEDER Aprovado Fundo Médio por 
Candidatura 

(€) 

Taxa Média de 
Cofinanciamento 

N.º % do Total € % do Total 

SI I&DT 429 11,4% 76.621.731,18 13,0% 178.605,43 64,4% 

SI Inovação 489 13,0% 341.937.046,32 58,2% 699.257,76 66,5% 

SI Qualificação de PME 2551 67,6% 162.563.185,07 27,7% 63.725,28 52,5% 

SIALM 303 8,0% 6.338.672,04 1,1% 20.919,71 73,1% 

TOTAL 3772 100,0% 587.460.634,61 100,0% 155.742,48 61,7% 

 

Perante estes números, cabe fazer os seguintes apontamentos: 

O Sistema de Incentivos à Qualificação de PME continua a ser o mais procurado pelas micro e 

pequenas empresas da Região do Norte, sendo responsável pela maior fatia de projetos aprovados 

(cerca de 68% do total) mas apenas de 28% do montante total de incentivo aprovado, o que reflete a 

reduzida dimensão média dos projetos apoiados no âmbito deste SI (FEDER médio apoiado de cerca 

de 64 mil Euros), tendência de diminuição que se mantém. Veja-se que, apesar da menor taxa média 
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de cofinanciamento (cerca de 53%) que carateriza esta medida, a possibilidade de apoio a 

investimentos de menor dimensão mantém a sua atratividade para as empresas. 

O Sistema de Incentivos à Inovação destaca-se como sendo o que, embora com uma evolução 

decrescente, concentra o maior peso de incentivo FEDER aprovado (cerca de 58%), uma vez que é 

através deste instrumento que se financiam os investimentos de natureza produtiva a que 

normalmente estão associados montantes financeiros mais expressivos. De notar, por isso, um 

incentivo médio aprovado por candidatura da ordem dos 699 mil Euros (ainda que inferior ao 

registado no ano de 2012), associado também a maiores taxas médias de cofinanciamento (67%).  

Quanto à prestação do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI 

I&DT), que continua a contar com uma menor fatia do incentivo FEDER aprovado (apenas 13%), é de 

sublinhar uma evolução muito positiva quanto ao incremento do montante de incentivo aprovado 

(20%), superior ao registado para a totalidade dos Sistemas de Incentivos (11%). Esta variação está 

muito distante do que se verificou no SI Inovação (acréscimo de apenas 4%) e também acima do 

ocorrido para o SI Qualificação de PME, que viu o respetivo incentivo aprovado aumentar 17%. 

Por último, o SIALM, com aprovações ocorridas apenas em 2013, veio contribuir com projetos de 

muito pequena dimensão nos quais se privilegia a criação líquida de postos de trabalho. De facto, a 

componente de investimento destas operações é, para a quase totalidade do âmbito territorial deste 

instrumento, inferior a 5.000 Euros por força do respetivo regulamento específico, sendo mais 

representativo o apoio destinado à criação de emprego. 

Na perspetiva do número total de projetos aprovados, observa-se um aumento médio de 44% face ao 

ano transato. É de destacar o crescimento de 43% no âmbito do SI Qualificação de PME, muito em 

linha com a média, para o que certamente terá contribuído o expressivo alargamento de dotações 

orçamentais a concurso, bem como uma procura significativamente elevada das empresas por este 

instrumento. Assinala-se também a expressiva procura que tem reiteradamente caraterizado a 

modalidade de projetos simplificados (vales), projetos de dimensão particularmente reduzida e de 

natureza claramente mais simplificada e, por isso, especialmente atrativos.  

Veja-se, por sua vez, a variação de apenas 7% do número de projetos aprovados no SI I&DT, 

claramente inferior à média global registada e também inferior ao que se observa no incentivo 

aprovado nesta medida de apoio. Assim, verificou-se um aumento do fundo que em média é atribuído 

por projeto (de 159 mil Euros para 179 mil Euros). 

Quanto à natureza do incentivo aprovado, registe-se que a maior fatia deste montante – 340,8 M€ 

(cerca de 58%) – é de natureza reembolsável, correspondendo o valor remanescente – 246,7 M€ - a 

incentivo não reembolsável. De recordar que o incentivo reembolsável tem origem essencialmente no 

Sistema de Incentivos à Inovação, estando-lhe associado um plano de reembolso, constituído por um 

período de carência e um período de amortização de capital (reembolso), que diferem com o tipo de 
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projetos em causa, atendendo particularmente à especificidade dos projetos do setor do turismo, nos 

termos do previsto no respetivo Regulamento Específico. 

Sem prejuízo da possibilidade de conversão do incentivo reembolsável aprovado no âmbito do 

Sistema de Incentivos à Inovação em incentivo não reembolsável, em função da avaliação de 

desempenho dos projetos, até ao montante máximo de 75% do incentivo reembolsável concedido, o 

montante de reembolsos previstos constituiu-se como fator particularmente relevante para a 

reavaliação do exercício orçamental de overbooking realizado no seio da Rede SI QREN aprovado 

superiormente, visando acomodar, pelo menos parcialmente, a larga procura registada nas últimas 

fases dos concursos dos Sistemas de Incentivos. Contudo, é de notar que, no final de 2013, o 

montante dos reembolsos realizados era ainda pouco expressivo, atingindo apenas 4,4 M€ €. 

Por último, atente-se no processo contratação: até ao final de 2013, encontravam-se celebrados com 

os promotores de projetos de Sistemas de Incentivos 3.151 contratos (+49% face ao valor de 2012), 

representando 84% do número de projetos aprovados até então e 94% do respetivo incentivo. 

Contrariamente ao observado em 2012, 2013 evidenciou uma diminuição do diferencial entre 

aprovações e contratações, assistindo-se portanto a uma aceleração do processo de celebração de 

contratos, eventualmente mitigando algum atraso anteriormente registado quanto a este tipo de 

procedimentos. 

 

Tempos médios de decisão 

Os tempos médios efetivos de decisão (cerca de 73 dias) continuaram a evidenciar um desvio face ao 

número de dias úteis previstos em sede de abertura de concurso (45 dias), desvio esse, ainda assim, 

inferior à média registada para o Programa. 

 

Execução 

Ao nível da execução há a registar uma aceleração da tendência positiva observada em anos 

anteriores, certamente assinalável, sobretudo se atendermos ao atual contexto económico e 

financeiro: 

i. aumento de 43% do montante global transferido para os promotores, que atingiu 86 M€ de 

incentivo, para o que certamente terá contribuído a revisão da Norma de Pagamentos dos 

Sistemas de Incentivos (Orientação de Gestão 04/REV3/2012) em novembro de 2012,que 

visava contribuir para uma melhoria da liquidez das empresas de modo a induzir uma 

aceleração da execução e encerramento dos projetos através da possibilidade de dispensa 

da apresentação de Garantia Bancária pelas PME em certas condições e  de os pagamentos 

intercalares aos beneficiários atingirem 95% do incentivo aprovado ou apurado em função do 

grau de execução do projeto. 
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ii. aumento da taxa de pagamento (56% do fundo total aprovado vs. 45% em 2012), da taxa de 

realização (executado 51% do incentivo aprovado por comparação com 42% no ano anterior) 

e, de forma significativa,  da taxa de execução (FEDER Executado/FEDER Programado), que 

embora inferior à média do Programa, passa de 46% para 62. 

 

Figura 3.1.2.1.3 – Execução dos Sistemas de Incentivos no ano de 2013 (FEDER) 

 

 

Adicionalmente, não se poderá deixar de salientar a progressão registada na verificação de 

encerramentos dos investimentos – se no final de 2012 atingia os 248 projetos, no fim de 2013 

ascendia a 514 operações, com um incentivo associado de cerca de 99,5 M€. Sem prejuízo deste 

incremento e ainda que com uma performance superior à média do Programa, estes números 

continuam a configurar uma reduzida expressão face aos montantes de aprovações – 14% dos 

projetos aprovados e 17% do respetivo compromisso líquido –. Pese embora importe aqui atender ao 

cenário de expressivo overbooking registado ao nível das aprovações, este contexto, conjugado com 

a proximidade do fim do período de execução, imprime alguma premência à aceleração do processo 

de encerramento. 

 

Quadro 3.1.2.1.2 – Reembolsos previstos e realizados, por Sistema de Incentivos 

Sistemas de Incentivos / Organismo Intermédio 
Previsto  

31-12-2013 
Realizado  
31-12-2013 

SI I&DT 40.766,80 €   40.766,80 €  

IAPMEI 40.766,80 €  40.766,80 €  

SI Inovação 9.609.049,52 €  4.315.643,44 €  

IAPMEI 7.420.678,28 €  3.713.175,15 €  

TP 2.188.371,24 €  602.468,29 €  

SI Qualificação de PME 51.172,66 €   1.900,00 €  

IAPMEI 51.172,66 €  1.900,00 €  

TOTAL 9.700.988,98 €   4.358.310,24 €  
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Por fim, refira-se que, não obstante a maior fatia do incentivo aprovado ser de natureza reembolsável 

(340.786.780,70 Euros), no final de 2013, o montante dos reembolsos realizados era ainda pouco 

expressivo, atingindo apenas 4.358.310,24 €. 

 

Análise por Sub-Região, Beneficiário e Área de Atividade 

No que concerne à distribuição regional do FEDER aprovado por NUTS III, continua a destacar-se o 

Grande Porto com cerca de 31% do incentivo aprovado (cerca de 180 M€), seguindo-se o Ave e o 

Cávado, ambos com aproximadamente 14% das verbas (cerca 83 M€ e 80 M€, respetivamente). Com 

a menor representatividade e também em consonância com o padrão registado em anos transatos, 

segue a sub-região do Minho-Lima (29 M€ ou 5% do total), que, no entanto, se apresenta como uma 

das sub-regiões com maior taxa de realização (Execução FEDER/FEDER Aprovado) – cerca de 61% 

- apenas atrás da região do Douro, que atingiu 64% para este mesmo indicador. A preponderância do 

Grande Porto nas aprovações não se reflete de igual modo no nível da execução, já que conta 

apenas com uma taxa de cerca de 48%.  

 

Figura 3.1.2.1.4 – Distribuição Regional do FEDER e N.º de Projetos Aprovados 

 

Figura 3.1.2.1.5 – Taxa de realização (FEDER Executado/FEDER Aprovado) por 

Região 

 

 

 

No que concerne à distribuição por tipologia de beneficiário, destaca-se o peso das pequenas 

empresas ao nível do FEDER aprovado – 53% do incentivo total concedido -, cabendo no entanto às 

microempresas a preponderância ao nível do número de candidaturas aprovadas (57%). 

Quanto à distribuição por área de atividade, assinala-se o domínio do grupo das “atividades 

imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas”, com cerca de 31% do número de 
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candidaturas aprovadas e 21% do FEDER aprovado, e das Indústrias transformadoras diversas que 

representam 24% das candidaturas aprovadas e uma fatia de 35% do fundo aprovado. São portanto 

de destacar os sectores da indústria e dos serviços com as maiores representatividades entre o 

número de operações e o montante de cofinanciamento aprovados. De sublinhar ainda a 

performance do sector do turismo e, em concreto, da atividade de Hotéis e Restaurantes que, com 

apenas 5% das candidaturas, recolhe 17% do incentivo atribuído. 

 

Complementaridade com outros instrumentos 

No que respeita à possibilidade do financiamento através do FEDER de ações abrangidas pelo 

âmbito de intervenção do FSE, importa referir que os Sistemas de Incentivos apoiaram até ao final de 

2013, ao abrigo desta excecionalidade, 5,6 M€ (vs. 4,8 M€ até ao final de 2012) em iniciativas de 

formação incluídas nos projetos aprovados. Mantém-se, portanto, a reduzida presença destes apoios 

na totalidade do incentivo aprovado – inferior a 1% - embora com um crescimento a um ritmo superior 

ao observado para o incentivo total (variação de 18% face ao montante observado no ano anterior). 

Cabe ainda referir que, embora com uma progressão significativamente superior à verificada em anos 

anteriores, a execução associada a este tipo de despesas mantinha-se, também em finais de 2013, 

em níveis muito reduzidos (cerca de 15% do respetivo incentivo aprovado). 

Relativamente aos procedimentos de articulação e de demarcação estabelecidos com outros 

instrumentos de financiamento, não se registaram em 2013 alterações assinaláveis, pelo que se 

remete para a informação disponibilizada em relatórios de execução anteriores e noutras partes deste 

Relatório
109

.  

 

Boas Práticas
110

 

Como boa prática ilustrativa da aposta na internacionalização e em outros fatores dinâmicos de 

competitividade, apresenta-se o projeto “LITOSBÉLIX UM PROJECTO DE EXCELÊNCIA”, promovido 

pela “INSONO, Lda.”, apoiado no âmbito do Sistema de Incentivos à Qualificação de PME. Trata-se 

um projeto promovido por uma empresa que se dedica à transformação de espumas técnicas em 

diversos materiais e que visa introduzir práticas e processos que garantam a qualidade dos seus 

produtos e capacidade de resposta às suas encomendas. 

Apoiada no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação, veja-se caso da empresa SATINSKIN - 

TÊXTEIS, Lda. que se dedica à estamparia e a acabamentos têxteis não especificados, com recurso 

à tecnologia digital (“Estamparia Digital em Veludos e Felpos”), um exemplo da implementação de 

novos processos de produção como forma de progressão na cadeia de valor. 
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 Ver pontos 2.6.1.2. Empréstimo-Quadro do Banco Europeu de Investimento (QREN-EQ) e 2.6.2. Instrumentos de 
Engenharia Financeira. 
110

 Ver fichas de apresentação dos projetos no Anexo B.1. deste Relatório. 
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No âmbito do SI I&DT, selecionamos um exemplo de investigação que tem como destinatário final um 

setor particularmente relevante na região Norte – o setor têxtil. Está em causa o desenvolvimento de 

uma manga de compressão para profilaxia do linfedema característico de pacientes com cancro da 

mama (projeto “Pradex – Mangas elásticas para linfedemas”, promovido pela empresa BARCELCOM 

Têxteis, S.A.). 

Quanto ao SIALM, permitimo-nos também destacar a operação promovida pela FERNANDES & 

FALCÃO - TURISMO RURAL, Lda., do setor turismo, com enfoque na área ambiental, visando a 

“Instalação de um Sistema de Aproveitamento da Energia Solar”. 

 

 

3.1.2.2 Outras Tipologias do Eixo 1 

 

Enquadramento Normativo 

Com exceção do Sistema de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA), estabilizado em 2007, a 

regulamentação específica de apoio às restantes tipologias foi ultimada apenas em 2008
111

. Este 

enquadramento normativo foi mais tarde alvo de alguns ajustamentos, já reportados em anteriores 

relatórios. 

 

Concursos e Processo de Seleção 

Em resultado do que acima se refere, o lançamento dos primeiros concursos da maioria das 

tipologias apenas ocorreu no final de 2008. Até ao término de 2013, a Autoridade de Gestão do ON.2 

procedeu ao lançamento de 84 concursos (32 no âmbito da Contratualização e 52 nas restantes 

tipologias), 77 dos quais se encontravam já decididos (30 na Contratualização e 47 nas restantes). A 

dotação FEDER associada a esses 84 concursos ascendeu a 582 M€.  

Durante o ano de 2013, no contexto do Eixo Prioritário 1, não incluindo os Sistemas de Incentivos 

nem a contratualização, foram divulgados apenas 2 Avisos (SAIECT-IEC/1/2013 e SAIECT-

IET/1/2013, cada um dos quais com uma dotação FEDER inicial de 3 M€, sendo que a dotação do 

Aviso SAIECT-IEC/1/2013, após reforço, cifrou-se em 3,8 M€,). Os Avisos em causa destinam-se aa 

apoiar (i) projetos de construção e equipamentos de instituições científicas e tecnológicas, bem como 

(ii) projetos de expansão ou requalificação de infraestruturas tecnológicas já existentes. 

No que aos níveis de admissibilidade diz respeito, é de observar uma tendência para a estabilidade 

em torno dos registos já ocorridos em anos anteriores. Das 1.408 candidaturas apresentadas 

(Contratualização: 115; Outras: 1.293), foram consideradas admitidas 1.198 candidaturas 
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 Ver ANEXO C.11 - Regulamentação Específica / Calendário de concursos por Eixo Prioritário | Anexo XI do IFDR 
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(Contratualização: 73; Outras: 1.125), representado cerca de 85% do número de candidaturas 

(Contratualização: 64%; Outras: 87%) e aproximadamente 90% do investimento (Contratualização: 

58%; Outras: 92%). Comparada com a média do Programa, estes valores da taxa de admissibilidade 

são superiores, quer no número de candidaturas (63%), quer no montante (63%). 

Apesar de em 2013 terem sido divulgados apenas dois novos avisos, fizeram-se sentir neste ano os 

efeitos acumulados dos atrasos verificados em 2012 decorrentes da reprogramação do ON.2, da 

“Operação Limpeza” e da exigência do parecer prévio da Equipa Conjunta ANMP-Governo para a 

aprovação de candidaturas), pelo que, no final deste ano, se registavam ainda alguns concursos não 

completamente decididos (7, dos quais 2 na contratualização e 5 nas restantes tipologias). Assim, foi 

feito um esforço no sentido da conclusão do processo de análise das candidaturas ainda pendentes, 

possibilitando uma decisão definitiva. 

Assim, durante este ano foram aprovadas 227 novas operações (1 da vertente contratualizada e 226 

das restantes) – incluindo as operações anuladas/rescindidas, envolvendo um cofinanciamento 

FEDER de 65 M€. Em termos acumulados, desde o arranque do Programa, foram aprovadas 625 das 

1.198 candidaturas admitidas (57 da vertente contratualizada e 568 das restantes), envolvendo um 

cofinanciamento FEDER de 445 M€. Esta taxa de aprovação líquida (52%, sendo 78% no caso da 

Contratualização e 50% nas restantes) é inferior à média do Programa, quer no número de 

operações, quer quanto ao fundo envolvido. 

Em 2013, por desistência dos próprios promotores ou por iniciativa da Autoridade de Gestão, em 

resultado do processo de monitorização dos compromissos sem capacidade de execução, foram 

anuladas/rescindidas 7 operações, no valor de 3,5 M€ Euros (FEDER). 

Considerando a totalidade de operações anuladas ou rescindidas desde o arranque do Programa, o 

compromisso “líquido" assumido pela Autoridade de Gestão em 31-12-2013 ascendia a 429,1 M€, 

dos quais 28,8 M€ associados à Contratualização e 400,3 M€ às restantes vertentes, o que 

representa um acréscimo de 13% face aos valores verificados em finais de 2012 (Contratualização: 

3%; Outras: 13%).  

As tipologias de projetos financiadas no âmbito dos RE “Energia” e “Sistema de Apoio a Áreas de 

Acolhimento Empresarial e Logística” são as mais procuradas no se refere ao número de 

candidaturas apresentadas e ao montante solicitado, respetivamente. Já os RE “Promoção e 

Capacitação Institucional”, “Apoio a Infraestruturas Científicas e Tecnológicas” e “Energia” são 

responsáveis pela maior fatia das aprovações no que toca a número de projetos (assim o caso do RE 

“Promoção e Capacitação Institucional”) e de FEDER associado (no caso dos dois RE indicados). 

Os RE “Apoio a Infraestruturas Científicas e Tecnológicas” e “Apoio a Parques de Ciência e 

Tecnologia e Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica” concentram os projetos aprovados de 

maior dimensão financeira. Inversamente, os RE “Apoio a Ações Coletivas” e “Energia” concentram 

os projetos de menor montante médio. 
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Os processos de seleção dos vários Regulamentos Específicos registam diferentes níveis de 

seletividade, relevando-se os RE “Apoio a Infraestruturas Científicas e Tecnológicas” e “Apoio a 

Ações Coletivas” como os que apresentam maior e menor nível de admissibilidade, no quadro de 

uma tendência média acima da verificada no Programa. 

Por último, cabe referir que, até ao final de 2013, encontravam-se celebrados com os promotores 

destas tipologias 565 contratos (+207 face ao valor de 2012), representando um nível de contratação 

de 90% no que se refere ao número de operações e de 67% do respetivo FEDER. Face a 2012, 

regista-se assim uma aceleração do processo de contratação. 

Da atividade desenvolvida ao longo de 2013, destacam-se os seguintes aspetos: 

 No âmbito do objetivo específico da “Consolidação dos Serviços Coletivos Regionais de 

Suporte à Inovação e Promoção do Sistema Regional de Inovação”, salienta-se o significativo 

progresso alcançado com a aprovação de 83 operações - concursos PCCTDC/1/2010 (5), 

PCCTDC/2/2010 (8), SAIECT-IETIEFE/EN/2011 (1) e SAESCTN-PIIC&DT/1/2011 (69), sendo 

que deste último advém o contributo mais significativo ocorrido no ano de 2013 (Programas 

Integrados de IC&DT). 

No seu período de vigência, os Programas Integrados de IC&DT dinamizarão a criação de 

emprego científico e tecnológico, além do forte incentivo proporcionado a um total de quase 

800 investigadores em áreas tão diversas como a agroalimentar, a biodiversidade marinha, a 

biotecnologia, a energia, a química e nano química, a saúde e as tecnologias de informação e 

comunicação. 

 Quanto ao objetivo específico da “Promoção e Desenvolvimento da Rede de Parques de 

Ciência e Tecnologia e de Operações Integradas de Ordenamento e de Acolhimento 

Empresarial” e no que diz respeito à componente da rede regional de áreas de acolhimento 

empresarial, regista-se a manutenção de algumas dificuldades. Importa referir que as áreas 

de acolhimento empresarial de nível regional, nos termos em que foram definidas nos 

referenciais dos concursos, constituem uma tipologia exigente. A experiência revela uma 

elevada morosidade dos potenciais promotores quanto à aquisição dos terrenos necessários, 

seja devido aos montantes financeiros envolvidos, seja pelo elevado número de proprietários 

envolvidos.  

 Sobre o objetivo específico da “Promoção de Ações de Eficiência Energética”, regista-se 

igualmente um significativo avanço no processo de decisão e contratação de operações no 

ano de 2013: 115 operações contratadas, envolvendo um montante de 16,7 M€ de despesa 

elegível e 11,3 M€ de FEDER. Em 2013, sinaliza-se ainda a anulação, pela Autoridade de 

Gestão, do Aviso E-EEIP/1/2011 – Eficiência Energética na Iluminação Pública. No início de 

2014 deverão ser contratadas as restantes operações do Aviso E-EEA/2/2010, devendo as 

mesmas e as operações do Aviso E-EEA/1/2010 serem executadas nesse ano. 
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Tempos médios de decisão 

Os tempos médios efetivos de decisão no âmbito do Eixo 1 (exceto SI) - cerca de 233 dias - 

continuaram a evidenciar um desvio face ao previsto em sede de abertura de concurso (60 dias). Este 

desvio é superior à média registada no Programa, para o que contribuem o elevado número de 

candidaturas apresentadas em alguns concursos, a complexidade e morosidade de alguns projetos 

infraestruturais e o impasse verificado em 2013 no processo de análise e decisão das operações de 

alguns avisos, como se aludiu anteriormente e se reforça no ponto “3.1.3. Problemas significativos 

encontrados e medidas tomadas para os resolver”. 

 

Execução 

Tal como se detalha no ponto “3.1.1. Cumprimento de metas e análise de progressos”, a execução 

física do Eixo Prioritário 1 (sem SI) permite perspetivar que, embora com ritmos distintos, serão 

atingidos os resultados visados no âmbito dos diversos objetivos específicos. 

As taxas de execução, de realização e de pagamento apresentavam, respetivamente, os valores 

seguintes: 50,6% (PO: 69,6%), 56,6% (PO: 68,7%) e 57,5% (PO: 70,8%). 

Tendo em conta, de modo conjugado, o incremento observado nas aprovações e nas contratações e 

o grau de maturidade das operações, é legítimo prever, para 2014, um crescimento na execução 

física e financeira. A aceleração da execução impõe-se como um desafio para a Autoridade de 

Gestão ao longo do próximo ano, exigindo uma monitorização e um acompanhamento dos projetos 

que permitam encerrar os investimentos no calendário adequado. 

Assim, prevê-se uma intensificação do encerramento de operações, até agora ainda pouco 

significativo, e dos correspondentes processos de verificação no local. De facto, até ao final de 2013, 

apenas haviam sido encerradas 54 operações. 

  

Aprovação e Execução por Sub-Região, Beneficiário e Área de Atividade 

No que concerne à distribuição regional por NUTS III destaca-se o Grande Porto com cerca de 21,7% 

do número de candidaturas (7,1% na contratualização; 14,7% nas restantes) e 23,9% do FEDER 

aprovado (9,3% na contratualização; 14,7% nas restantes). 
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Figura 3.1.2.1 - Operações, Aprovação e Execução por NUTS III - Eixo 1 

 

 

  

No que concerne à distribuição por tipologia de beneficiário, assinala-se o peso preponderante da 

Administração Autónoma Local, com cerca de 35,9% do número de candidaturas (9,2% na 

contratualização; 26,7% nas restantes) e de 19,4% do FEDER aprovado (6,5% na contratualização; 

12,8% nas restantes). 

Quanto à distribuição por área de atividade, destaca-se a Administração Pública, com cerca de 40% 

do número de candidaturas (7,7% na contratualização; 32,3% nas restantes) e 28,9% do FEDER 

aprovado (5,7% na contratualização; 23,2% nas restantes). 

 

Complementaridade com outros instrumentos 

No que se refere à possibilidade do financiamento através do FEDER de ações que estão abrangidas 

pelo âmbito de intervenção do FSE, regista-se que não foi configurada essa possibilidade no ON.2, 

com exceção do domínio dos Sistemas de Incentivos. Relativamente a outros instrumentos, 

designadamente, o recurso ao EQ BEI, remete-se para o referido no ponto “2.6.1.2” deste Relatório. 

Salienta-se que no contexto das operações contratadas no âmbito do Aviso SAESCTN-

PIIC&DT/1/2011, a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) assegura 50% da contrapartida 

nacional dessas operações as quais são cofinanciadas pelo ON.2 a uma taxa de 85%. A assunção 

desse encargo pelo referido organismo do Ministério da Educação e Ciência resulta consagrado em 

Protocolo assinado entre a Autoridade de Gestão do ON.2 e a FCT em 12.07.2011. 
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Boas Práticas
112

 

Pelos efeitos positivos da medida em causa, salientamos a Operação “Passaporte para o 

Empreendedorismo”, promovida pelo IAPMEI. Esta operação visa implementar a Medida “Passaporte 

para o Empreendedorismo” inserida no “Plano Estratégico de Iniciativas de Promoção de 

Empregabilidade Jovem e Apoio às Pequenas e Médias Empresas - Impulso Jovem, respondendo a 

uma necessidade de reforço de política pública no âmbito do suporte ao Empreendedorismo e 

Empregabilidade nos jovens. Complementarmente faz-se constar do Anexo A.5 um registo sintético 

sobre a execução desta e das demais operações apoiadas no âmbito do Aviso IJ/1/2012, reportada a 

31.12.2013. 

Também pelos efeitos positivos ao nível da criação de emprego e, desta feita, de emprego científico, 

salientamos as diversas operações aprovadas no âmbito dos Programas Integrados de IC&DT. 

No contexto da contratualização, e como exemplo bem-sucedido na área de acolhimento empresarial 

com marcado cunho no plano da inovação, assinala-se a operação “Parque do Cercal – Campus para 

a Inovação, Competitividade e Empreendedorismo Qualificado”. Este projeto, promovido pelo 

Município de Oliveira de Azeméis sustenta-se num abrangente diagnóstico da situação da Região, 

visando dar resposta a um conjunto diversificado de preocupações: colmatar lacunas detetadas ao 

nível do ensino/formação, da investigação e desenvolvimento tecnológico, da incubação de 

empresas, do empreendedorismo, do emprego qualificado e do apoio ao tecido económico local, 

constituindo-se ainda como referência no âmbito da sustentabilidade energética e ambiental.  

 

 

3.1.3. Problemas significativos encontrados e medidas tomadas para os resolver113 

 

3.1.3.1. Sistemas de Incentivos 

 

O esgotamento de verbas e o consequente regime de aprovação em overbooking 

Cumpre salientar a manutenção dos constrangimentos de ordem orçamental, já sentidos no ano 

anterior, e que vieram impor dificuldades na resposta aos continuamente elevados níveis de procura. 

Com efeito, por força do já elevado nível de compromisso assumido, os Sistemas de Incentivos 

continuaram a deparar-se com o esgotamento das verbas alocadas. Para fazer face a esta 

dificuldade, mostrou-se premente a atualização do exercício orçamental já em 2012 realizado no 

                                                           
112

 Ver fichas de apresentação dos projetos no Anexo B.1. deste Relatório. 
113

 Relativamente aos principais problemas constantes do relatório anual de controlo apresentado pela Autoridade de Auditoria, 
nos termos da subalínea i), da alínea d) do n.º 1 do artigo 62.º do Regulamento (CE) 1083/200612, bem como as medidas 
adotadas pela Autoridade de Gestão na sua resolução, ver ponto 2.7.1.3.do presente relatório. 
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contexto da Rede SI QREN, de forma a reavaliar os níveis aceitáveis de aprovações em overbooking, 

de modo a promover a plena utilização dos fundos. 

Neste contexto, os despachos conjuntos do SEAEDR e SEECI, de 8 e 18 de março de 2013, 

autorizam as Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais Fatores de Competitividade e 

Regionais do Continente a aumentarem a utilização dos reembolsos previstos no âmbito dos 

Sistemas de Incentivos para novas aprovações, e a uma alocação adicional de verbas, quer para 

aprovações em curso, quer permitindo a revisão do plano anual das fases e dotações dos concursos. 

Atentas as fortes restrições da dotação orçamental disponível, igualmente se determinou a 

implementação de medidas adicionais que permitissem um maior equilíbrio na oferta de apoios ao 

investimento empresarial, designadamente através da alteração da Orientação Técnica n.º 10 dos 

Sistemas de Incentivos – OT n.º 10/REV2/2013 de 14 de março. Por esta via se previu um critério 

adicional para repartição de responsabilidade entre COMPETE e PO Regionais de Convergência no 

cofinanciamento de projetos do SI Inovação, definindo-se que, em sede de apreciação em Comissão 

de Seleção, as candidaturas de projetos apresentados por empresas de micro ou pequena dimensão, 

reportada à situação pré projeto, poderiam ser transferidas para o COMPETE, observada a anuência 

das Autoridades de Gestão envolvidas, quando apresentassem um investimento total superior a 1,5 

M€. De sublinhar que, ao abrigo desta prerrogativa, foram transferidos do ON.2 para o COMPETE, 

para além de um conjunto de candidaturas não elegíveis, um total de 51 candidaturas com proposta 

de parecer de elegível com um incentivo associado de mais de 88 M€. 

Não obstante o limite máximo de compromisso a assumir pelos programas operacionais da Rede dos 

Sistemas de Incentivos definido pelo referido despacho, a escassez de recursos volta a agravar-se 

durante o ano, perante a evidência de uma procura que superava largamente as dotações alocadas 

às últimas fases dos concursos (anteriormente reforçadas). Neste contexto, foi realizada, com base 

na metodologia já anteriormente articulada no contexto da Rede SI QREN, atualização adicional do 

exercício orçamental de overbooking, que se constituiu como suporte de novo despacho conjunto, 

exarado já em 21 de janeiro de 2014. Este mais recente despacho veio permitir a deliberação das 

derradeiras fases de concursos dos Sistemas de Incentivos, já no decurso de 2014, conforme se 

ilustra na figura seguinte. 
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Figura 3.1.3.1.1. – Overbooking nos Sistemas de Incentivos do ON.2 

 

 

Apesar destes esforços encetados, mostrou-se, ainda assim, necessário aplicar limiares de seleção 

acima da pontuação mínima prevista nos Avisos, ficando por apoiar, em 2013, por questões de 

natureza orçamental, um total de 554 projetos com um incentivo proposto de cerca de 22,9 M€. 

Registe-se a necessidade de se definir um patamar particularmente elevado para os projetos 

individuais do SI Qualificação de PME, em que se observou um acentuado desequilíbrio entre a 

significativa procura e o montante de verba disponível, ainda que objeto de expressivo reforço. O 

valor de incentivo relativo a candidaturas não selecionadas para cofinanciamento aumentou para 

mais de 41,4 M€ (817 operações), com a deliberação ocorrida no passado mês de Janeiro na 

sequência do mais recente despacho acima referido. 

 

O baixo ritmo de encerramentos e a necessidade de acelerar a execução 

Observa-se um ritmo de encerramentos inferior ao que seria desejável nesta fase de execução do 

programa. Com efeito, tem-se registado alguma dificuldade na aceleração destes processos, por um 

lado, por força dos elevados níveis de procura e, consequentemente, do posterior acompanhamento 

de execução dos projetos e, por outro, atento o maior conjunto de verificações que esta etapa do ciclo 

de vida dos projetos exige. Adicionalmente, impunha-se a necessidade de definir um conjunto de 

orientações relativas à avaliação ex post dos projetos, o que veio a concretizar-se já no início de 2014 

com a definição de duas novas Orientações de Gestão (OG n.º 14/2014 e OG n.º 15/2014) relativas, 

quer ao cumprimento de indicadores pós projeto definidos como condição de acesso a determinados 

concursos, quer quanto à reavaliação do mérito dos projetos com base em dados reais. 
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Neste quadro, impõe-se agora aumentar o ritmo do fecho de operações, avaliando, em articulação 

com os Organismos Intermédios, a possibilidade de tornar menos moroso o conjunto de 

procedimentos de verificação que esta fase da execução exige. 

 

 

3.1.3.2 Outras Tipologias do Eixo Prioritário 1 

 

Neste âmbito, o ano de 2013 foi movido pela necessidade de cumprimento dos objetivos de (i) 

incremento da execução financeira, (ii) prossecução da metodologia de descativação de 

compromissos sem capacidade de execução e (iii) aumento do número de projetos encerrados. Estes 

objetivos conduziram também à necessidade de incrementar o número de projetos visitados.  

Na sua prossecução, a Autoridade de Gestão foi-se deparando com alguns entraves, alguns dos 

quais já tinham condicionado a execução do Programa em anos transatos, de que se realçam os 

seguintes:  

 

O atraso na execução das operações contratadas 

Este atraso, determinado, na grande maioria dos casos, pela conjuntura económica difícil que o país 

atravessa, foi agravado pela morosidade associada à conclusão de alguns procedimentos de 

contratação pública, quer de empreitadas, quer de algumas aquisições de serviços de maior 

expressão financeira, bem como pela necessidade de obtenção de visto prévio por parte do Tribunal 

de Contas. Nalguns casos, a falência de empreiteiros no decurso da execução dos projetos conduziu 

à necessidade de rever todo o processo de contratação pública, operando, por vezes, a cessão da 

posição contratual entre empreiteiros. A diminuição do número de pedidos de pagamento e a redução 

na dimensão financeira dos mesmos são uma expressão destas dificuldades, fatores que, 

conjugados, provocaram um abrandamento no ritmo da execução financeira do Programa. 

 

Persistência de problemas decorrentes da insuficiente instrução dos processos 

Não obstante os esforços já envidados, persistiram, ainda em 2013, problemas decorrentes da 

insuficiente instrução dos processos por parte dos beneficiários, em particular dos procedimentos de 

contratação pública, aspeto que originou atrasos na análise daqueles procedimentos, bem como dos 

correspondentes pedidos de pagamento.  
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Dificuldades associadas a tipologias específicas 

Salientam-se aqui algumas dificuldades mais presentes em determinadas tipologias de operações, 

como é o caso das relativas à Eficiência Energética de que são beneficiárias Instituições Particulares 

de Solidariedade Social (IPSS) e Associações Desportivas de Utilidade Pública (ADUPs): (i) a 

dificuldade inerente à falta de vocação, e até mesmo de capacitação, destas instituições para, por si 

sós, conceberem e instruírem as próprias candidaturas no âmbito daquela tipologia, com a 

consequente forte intervenção externa de empresas de consultoria, algum distanciamento entre o 

beneficiário e a conceção do projeto, e a dificuldade de manter um único interlocutor para a gestão 

destes projetos; (ii) não existindo uma clara definição sobre a qualificação dessas entidades como 

“entidades adjudicantes” para efeitos de aplicação das regras da contratação pública, o 

enquadramento destas carece de uma análise casuística, tarefa que se tem revelado bastante 

consumidora de tempo e de recursos; (iii) a dimensão financeira destes projetos é muito reduzida 

para o custo associado à sua gestão nas diversas fases (admissão, aprovação e execução); (iv) As 

dificuldades económicas particularmente evidentes neste tipo de entidades conduziram a um número 

significativo de desistências, tendo a Autoridade de Gestão incorporado todo o efeito do dispêndio de 

tempo e de recursos com a análise dessas candidaturas. 

Tendo em vista ultrapassar ou mitigar estas dificuldades, este Eixo beneficiou dos esforços de 

clarificação de procedimentos, simplificação e aumento da eficiência transversais a todo o Programa, 

designadamente, a produção de orientações de gestão e a melhoria da plataforma informática 

SIGON.2 e do Manual de Gestão, medidas implementadas já no ano de 2012 e que prosseguiram no 

ano em apreço. Também a intensificação da monitorização pontual de determinadas operações, 

envolvendo um contacto mais próximo com os beneficiários tendo em vista o acompanhamento da 

execução dos projetos, aliada à designada “Operação Limpeza” (que evolve uma monitorização 

periódica bimestral das operações) acabaram por contribuir positivamente quer para a manutenção 

das operações que revelam efetiva capacidade de execução, ainda que nalguns casos, com 

ajustamento dos correspondentes montantes de investimento elegível e de comparticipação FEDER, 

quer para a libertação do compromisso de FEDER associado a projetos sem capacidade de 

execução.   

Como já se refere no capítulo 2.3. deste Relatório, a monitorização mais próxima das operações cujo 

prazo de conclusão se encontrava expirado, bem como dos beneficiários que não cumpriam a 

cadência trimestral de apresentação de pedidos de pagamento, contribui para limitar alguns atrasos 

da execução dos projetos. 

Neste domínio e ora como medida complementar dessa monitorização, ora como etapa necessária 

ao encerramento de determinadas das operações foi incrementado o número de visitas aos projetos. 

Com respeito pelos normativos aplicáveis e pelas orientações em vigor no ON.2, a Autoridade de 

Gestão, ao longo do ano e em diversos contextos, foi sensibilizando os beneficiários para a 

necessidade de serem consideradas reformulações temporais, físicas e/ou financeiras, de modo a 
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permitir o encerramento das operações e, sempre que possível, a libertação de “excedentes” FEDER 

com origem, designadamente, em adjudicações efetuadas por montantes inferiores aos considerados 

na aprovação. 

Em face das dificuldades, deu-se ainda continuidade às medidas já em curso nos anos anteriores, 

relevando-se ainda, ao nível do Secretariado Técnico dos Eixos 1 e 2, as seguintes: 

- intensificação do apoio no sentido de esclarecer e instruir os promotores, apoio este tanto presencial 

(reuniões de trabalho) como através de contactos telefónicos (linha dedicada do novonorte 25) e por 

correio eletrónico (www.novonorte.25@ccdr-n.pt); 

- no sentido de evitar ou, pelo menos minimizar, os efeitos da dificuldade encontrada por alguns 

beneficiários (em particular instituições como as IPSS e ADUPs, conforme situação acima 

explicitada), a Autoridade de Gestão do ON.2 organizou diversas sessões de esclarecimento 

destinadas a melhor elucidar essas entidades sobre as matérias que se afiguravam ser o núcleo das 

referidas dificuldades: (i) sessão sobre as temáticas da “contratação pública para entidades sujeitas e 

não sujeitas ao Código da Contratação Pública (CCP) e submissão dos pedidos de pagamento com a 

presença de 30 participantes; (ii) 3 sessões sobre a utilização do Sistema de Informação do ON.2 

(SIGON.2), a última das quais já em 30 de janeiro de 2014, em especial, no que toca às 

funcionalidades de apresentação de contas de fornecedor/procedimentos de contratação pública e 

submissão de Pedidos de Pagamento, com a presença de 40 participantes. 

Todas estas sessões de esclarecimento contribuíram para alguma melhoria na gestão e execução 

dos projetos, no que se refere à instrução dos respetivos processos de contratação pública e de 

submissão de pedidos de pagamento. 

 
 
 
 

3.2. Eixo Prioritário 2 – Valorização Económica de Recursos Específicos 

 

3.2.1. Cumprimento de metas e análise de progressos  

 

Em 2013 não ocorreu qualquer reprogramação do PO Regional do Norte 2007-2013, pelo que o 

montante FEDER global do EP 2 se manteve em 230,4 M€, incluindo o FEDER afeto às subvenções 

globais para as CIM / AMP. Este Eixo Prioritário abrange um conjunto de apoios a iniciativas de 

natureza pública e/ou em parceria com outros agentes regionais e locais sem fins lucrativos, 

http://www.novonorte.25@ccdr-n.pt/
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corporizando os contributos para os cinco objetivos específicos tal como anteriormente 

identificados
114

.  

Apresenta-se no quadro seguinte a informação relativa à execução física deste Eixo Prioritário 

(incluindo contratualização com as CIM/AMP), tal como expressa nos indicadores de Eixo e 

respetivos Indicadores Comuns Comunitários, assinalando-se algumas observações que poderão 

apoiar a leitura dos dados. 

Considerando que ainda são pouco significativos os projetos encerrados, os indicadores de resultado 

apresentam, consequentemente, valores pouco expressivos. Sem prejuízo de poder vir a ser 

necessário efetuar alguns ajustamentos pontuais, não se perspetiva a ocorrência de desvios 

relevantes. Na medida em que, em 2014, foram divulgados novos Avisos integrados neste Eixo 

Prioritário, é expectável que das candidaturas que venham a ser apoiadas resulte um incremento em 

alguns dos respetivos indicadores. 

 

Quadro 3.2.1.1 - Realização Física do Eixo Prioritário 2 (inclui Contratualização)
115

    

INDICADORES DE EIXO (ALÍNEA C) DO N.º 1 DO ARTIGO 37.º DO REGULAMENTO (CE) N.º 1083/2006 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Observações 

OE 1 – Valorização económica da excelência turística regional 

Nº de ações de 
qualificação e 
promoção dos 

recursos turísticos 
no âmbito do 

PDTVD 

Realização 
Contratada 

0 0 21 47 67 57 55 - 

As operações contratadas 
integradas nos Avisos 
TDIM/1/2008 (28), 
TDINF/1/2008 (20) e CIT 
Douro/2010 (7), totalizando 
um montante FEDER de 29,2 
M€. 

Face a 2012 houve um 
decréscimo devido à rescisão 
de 1 operação e ao facto de 
se ter considerado, por lapso, 
uma operação do CIT 
PNP/2010. 

No final de 2013, já se 
encontravam concluídas 5 
operações do concurso 
TDIM/1/2008, 1 do concurso 
TDINF/1/2008 e 1 do 
concurso CIT Douro/2010.  

Realça-se a superação (em 
larga escala) da meta relativa 
ao nº de participantes, devido 
ao cômputo efetuado no 
projeto designado “Exposição 
Fotográfica Douro Natural” 
realizada em estações do 
Metro de Lisboa e do Porto. 

Realização 
Executada 

0 0 1 1 6 15 23 - 

Metas - - - 50 - - - 75 

Nº de participantes 
em ações de 
qualificação e 
promoção dos 

recursos turísticos 
no âmbito do 

PDTVD 

Realização 
Contratada 

- - - - 1.257.523 1.256.053 1.316.368 - 

Realização 
Executada 

- - - - 1.009.000 1.029.130 1.042.305 - 

Metas - - - - - - - 500.000 

N.º de ações de 
qualificação e 
promoção dos 

recursos turísticos 
do Porto/Norte de 

Portugal 

Realização 
Contratada 

- - - - 3 4 45 - 

Operações apoiadas no 
âmbito dos Avisos 
EHT/1/2010 (1), CIT 
PNP/2010 (42), 
VEETR/Porto Welcome 
Center/2011 (1) e 
VEETR/Rota das 
Catedrais/2011 (1) no valor 
global de 17,9 M€ FEDER. 

Poderá vir a ser necessária 

Realização 
Executada 

- - - - 0 0 0 - 
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 Ver Figura 1.1. Estrutura Programática do ON.2 (Ponto 1. APRESENTAÇÃO DO ON.2 - O NOVO NORTE) 
115

 Corresponde à Tabela 3.1: Realização Física do Eixo Prioritário (do IFDR) e reproduz o quadro constante do Anexo VI do 
Regulamento (CE) 846/2009, de 1 de setembro. Assinala-se com * os indicadores associados a tipologias a transferir para o 
POVT, em resultado da reprogramação aprovada em dezembro de 2012.  
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INDICADORES DE EIXO (ALÍNEA C) DO N.º 1 DO ARTIGO 37.º DO REGULAMENTO (CE) N.º 1083/2006 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Observações 

Metas - - - - - - - 70 

uma revisão (em baixa) da 
meta estabelecida. 

Nº de participantes 
em ações de 
qualificação e 
promoção dos 

recursos turísticos 
do Porto/Norte de 

Portugal 

Realização 
Contratada 

- - - - 91.650 99.078 530.190 - 
O valor identificado em 2013 
corresponde ao valor médio 
anual previsto nas operações 
contratadas. 

Poderá vir a ser necessária 
uma revisão (em baixa) da 
meta estabelecida 

Realização 
Executada 

- - - - 0 0 0 - 

Metas - - - - - - - 1.500.000 

OE 2 – Valorização económica de novos usos do mar 

N.º de 
infraestruturas e 
equipamentos 
coletivos de 

suporte à 

valorização 
económica dos 

recursos marinhos 

Realização 
Contratada 

0 0 0 2 2 6 6 - 

Em 2013 mantiveram-se as 5 
operações contratadas em 
2012 no âmbito do Aviso 
EEC Mar/PA/1/2011 ( 
projetos âncora da EEC 
“Cluster do Conhecimento e 
da Economia do Mar”) e as 2 
contratadas em 2010 (“Novo 
Terminal de Cruzeiros do 
Porto de Leixões” no âmbito 
do convite 
MAR/TC/PCT/1/2009,  e a 
“Criação da incubadora de 
base tecnológica para a área 
das ciências do mar do pólo 
do mar do UPTEC”, no 
concurso 
MAR/IEBT/DC&T/1/2009), 
totalizando um FEDER de 
35,2 M€. 

Até 31.12.2012, o nº de 
operações contratadas a 
contribuir para o indicador 
“N.º de infraestruturas e 
equipamentos coletivos de 
suporte à valorização 
económica dos recursos 
marinhos” manteve-se (6 
operações), num montante 
total de FEDER contratado 
de 34,3 M€. 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 0 0 - 

Metas - - - 2 - - - 7 

Nº de visitantes e 
utilizadores das 
infraestruturas e 
equipamentos 
coletivos de 

suporte à 
valorização 

económica dos 
recursos marinhos 

Realização 
Contratada 

0 0 0 68.255 68.255 156.815 202.815 - 

 O acréscimo da 
quantificação deste indicador 
face a 2012 deve-se ao facto 
de só em 2013 o Município 
de Viana do Castelo ter 
indicado o valor médio anual 
de uma das operações). 
Acresce que, nos Relatórios 
de Execução do ON.2 
referentes a 2010 e 2011, 
foram considerados 187 
passageiros/dia: valor médio 
previsto na operação “Novo 
Terminal de Cruzeiros do 
Porto de Leixões”. No 
presente Relatório ajusta-se 
aquele cômputo 
considerando o n.º de 
passageiros por ano, 
harmonizando com o 
cômputo das outras 
operações que para ele 
concorrem. 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 0 0 - 

Metas - - - 200.000 - - - 1.500.000 

OE 3 – Valorização da cultura e da criatividade 

Nº de eventos (na 
perspetiva da 

internacionalização 
da Região) 
apoiados 

Realização 
Contratada 

0 0 0 11 12 60 62 - 

Encontravam-se contratadas 
82 operações dos concursos 
SACIC-GE/1/2009 (11), 
SACIC-IF/1/2009 (6, SACIC-
IF/PA/2010 (1), BCEJ/2011 
(6) e GCEC/2011 (58 ), 
totalizando um montante 
FEDER contratado de 56,2 
M€. No ano de 2013 foi 
rescindido um contrato  
(Aviso SACIC-IF/1/2009). 
Destas 82 operações, 62 
contribuem para os 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 2 17 - 

Metas - - - 20 - - - 90 
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INDICADORES DE EIXO (ALÍNEA C) DO N.º 1 DO ARTIGO 37.º DO REGULAMENTO (CE) N.º 1083/2006 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Observações 

Nº de visitantes em 
eventos apoiados 

Realização 
Contratada 

0 0 0 2.072.456 2.073.456 3.009.370 3.349.679 - 

indicadores. Já se encontram 
executados 17 “Nº de 
eventos (na perspetiva da 
internacionalização da 
região) apoiados” para os 
quais foram contabilizados 
822.772 visitantes. 

Poderá vir a ser necessária 
uma revisão (em baixa) das 
metas estabelecidas. 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 176.500 1.042.305 - 

Metas - - - 808.889 - - - 3.500.000 

OE 4 – Valorização de novos territórios de aglomeração de atividades económicas 

Área 
infraestruturada, 

qualificada e 
reordenada para 

acolhimento 
empresarial 

integrada em 
planos territoriais 

de 
desenvolvimento 

(m
2
) 

Realização 
Contratada 0 0 195.880 252.880 3.791.460 544.571 1.481.020 - 

OE está totalmente integrado 
nas intervenções incluídas na 
subvenção global atribuída às 
CIM / AMP 
(“contratualização”). O 
respetivo indicador de 
realização física (“Área 
infraestruturada…”) 
ultrapassa em muito a meta 
estabelecida para 2015 
(200.000), encontrando-se já 
executada a quase totalidade 
da área contratado. 

Chama-se à atenção para a 
correção face ao que foi 
apresentado no Relatório 
Anual de 2012, na medida 
em que os valores indicados 
para as operações “Centro 
Empresarial de Campo_1ª 
Fase Via Distribuidora” e 
“Zona Industrial de Macedo 
de Cavaleiros” estavam 
inflacionados (os promotores 
consideraram a totalidade da 
área de acolhimento e não 
apenas aquela que foi objeto 
de intervenção apoiada pelo 
ON.2). 

Foram ainda ajustados os 
restantes indicadores (de 
realização física e de 
resultado): as 25 ações de 
qualificação e promoção 16 
foram concluídas durante o 
ano de 2013 dado que se 
constatou existirem 
operações anteriormente a 
“cubicarem” para o indicador 
“Área infraestruturada…”e 
erradamente inseridas nesse 
indicador, e às quais 
correspondem 1.102.189 
“participantes, superando já, 
cada um destes indicadores, 
a meta estabelecida para 
2015.  

Poderá vir a ser necessária 
uma revisão (em alta) das 
metas estabelecidas, ainda 
que a mesma não seja 
significativa. 

Realização 
Executada 0 0 0 0 0 33.518 1.403.680 - 

Metas - - - - - - - 200.000 

Nº de empresas 
instaladas nas 

áreas 
infraestruturadas 

qualificadas e 
reordenadas de 

acolhimento 
empresarial 

integradas em 
planos territoriais 

de 
desenvolvimento 

Realização 
Contratada - - - - - n.d. 412 - 

Realização 
Executada - - - - - 32 401 - 

Metas - - - - - - - 90 

Nº de ações de 
qualificação e 
promoção dos 

recursos turísticos 
integradas em 

planos territoriais 
de 

desenvolvimento 

Realização 
Contratada - - - - 12 22 25 - 

Realização 
Executada - - - - - 8 16 - 

Metas - - - - - - - 10 

Nº de participantes 
em ações de 

desenvolvimento 
turístico integradas 

em planos 
territoriais de 

desenvolvimento 

Realização 
Contratada - - - - 50.000 88.630 1.102.189 - 

Realização 
Executada - - - - - 41.530 965.589 - 

Metas - - - - - - - 45.000 

OE 5 – Valorização económica de recursos endógenos em espaços de baixa densidade e diversificação da atividade económica do(s) território(s) rural(is) 

Nº de programas 
de ação integrados 

de valorização 
económica dos 

recursos 
endógenos 
apoiados 

Realização 
Contratada 0 0 8 8 9 9 9 - 

Mantinham-se os 9 
Programas de Ação 
integrados a concorrer para o 
indicador de realização. 

Para o nº de ações 
concorrem as 86 operações 
contratadas no âmbito dos 
vários concursos EEC 

Realização 
Executada 0 0 0 0 0 0 0 - 

Metas - - - 3 - - - 9 
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INDICADORES DE EIXO (ALÍNEA C) DO N.º 1 DO ARTIGO 37.º DO REGULAMENTO (CE) N.º 1083/2006 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Observações 

Nº de ações de 
valorização 

económica dos 
recursos 

endógenos 
apoiados 

Realização 
Contratada - - - - 17 18 86 - 

PROVERE
116

. O forte 
acréscimo deveu-se ao 
número de operações 
aprovadas e contratadas 
durante o ano de 2013. 

Realização 
Executada - - - - 0 0 3 - 

Metas - - - - - - - 60 

 

INDICADORES COMUNS COMUNITÁRIOS (CORE INDICATORS) 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Observações 

Emprego criado 

1. Empregos 
criados 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 0 0 9 - 
Os postos de trabalho em 
causa estão associados a 
duas operações da 
Contratualização já 
concluídas 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 0 9 - 

Metas - - - - - - - - 

2. dos quais: 
homens 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 0 0 6 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 0 6 - 

Metas - - - - - - - - 

3. dos quais: 
mulheres 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 0 0 3 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 0 3 - 

Metas - - - - - - - - 

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 

4. N.º de projetos 
de I&DT 

Realização 
Contratada 

0 0 0 4 4 3 3 - 

Mantêm-se as 3 operações 
contratadas em 2010

117
, com  

uma comparticipação FEDER 
de 30 M€.  

Estes valores concorrem para 
os indicadores em causa, 
embora o contributo 
maioritário seja assegurado 
pelo EP1. 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 0 0 - 

Metas - - - - - - - 520 

Turismo 

34. N.º de projetos 

Realização 
Contratada 

0 0 21 48 98 165 262 - 

São aqui contabilizadas as 
operações contratadas no 
âmbito dos concursos 
dinamizados

118
 

A estas acrescem ainda as 
operações contratadas no 
âmbito da contratualização, 
que concorrem para o 

Realização 
Executada 

0 0 1 1 6 14 45 - 
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 EEC PROVERE/PA/1/2010 (11), PROVERE/PC/1/2010 (6), EEC PROVERE/PC/1/2010 (7), EEC PROVERE–Aquanatur-PA/1/2011 (13), EEC PROVERE–DRV-

PA/1/2011 (1), EEC PROVERE–Inovarural-PA/1/2011 (5), EEC PROVERE–MAG-PA/1/2011 (3), EEC PROVERE-MinhoIN-PA/1/2011 (10), EEC PROVERE–PMDV-
PA/1/2011 (2), EEC PROVERE–RRVS-PA/1/2011 (3), EEC PROVERE–TFT-PA/1/2011 (9) e EEC PROVERE-Turismo e Património do Vale do Côa-PA/1/2011 (16) 
117

 “Parque de Ciências e Tecnologias do Mar” da operação “Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões” - 
MAR/TC/PCT/1/2009; “Criação da incubadora de base tecnológica para a área das ciências do mar do polo do mar do UPTEC” 
- MAR/IEBT/DC&T/1/2009; incubadora da operação “Reforço das infraestruturas específicas do PINC 1” - SACIC – 
IF/PA/2010). 
118

 TDIM/1/2008, TDINF/1/2008, CIT Douro/2010, CIT PNP/2010, EHT/1/2010, GCEC/2011, BCEJ/2011, VEETR/Porto 
Welcome Center/2011, VEETR/Rota das Catedrais/2011, a operação “Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões” de 
acordo com o convite MAR/TC/PCT/1/2009, a operação “Centro de Mar Centro de Interpretação Ambiental e de Documentação 
do Mar” de acordo com o convite EEC Mar/PA/1/2011 e também algumas operações contratadas nos concursos do PROVERE 
(EEC PROVERE/PA/1/2010, PROVERE/PC/1/2010, EEC PROVERE/PC/1/2010, EEC PROVERE–Aquanatur-PA/1/2011, EEC 
PROVERE–DRV-PA/1/2011, EEC PROVERE–Inovarural-PA/1/2011, EEC PROVERE–MAG-PA/1/2011, EEC PROVERE-
MinhoIN-PA/1/2011, EEC PROVERE–PMDV-PA/1/2011, EEC PROVERE–RRVS-PA/1/2011, EEC PROVERE–TFT-PA/1/2011 
e EEC PROVERE-Turismo e Património do Vale do Côa-PA/1/2011). 
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Metas
119

 - - - - - - - 370 

indicador “Nº de ações de 
qualificação e promoção dos 
recursos turísticos integradas 
em planos territoriais de 
desenvolvimento”. 

 

 

Para uma mais fácil apreensão da natureza dos projetos apoiados no âmbito deste Eixo Prioritário, 

apresenta-se no quadro seguinte uma síntese das operações contratadas e do respetivo nível de 

realização. 

  

Quadro 3.2.1.2 – Realização contratada e executada por Regulamento Específico e tipologia de operações  (Eixo 2) 

Regulamento 
Específico 

Objetivos Tipologias Elegíveis 
Tipologias 
aprovadas 

Nº 
Operações 
aprovadas 

/contratadas 

FEDER 
aprovado 

Taxa de 
Realização 

Valorização 
Económica de 
Recursos 
Específicos 

Valorizar os 
recursos 
regionais 
específicos, 
enquanto 
elementos-chave 
de uma estratégia 
territorialmente 
diferenciada de 
desenvolvimento 
regional, assente 
na promoção 
económica dos 
seus recursos 
próprios, e do seu 
capital simbólico 
e identitário. 

a) Valorização económica da excelência 
turística regional 
a.i) Programa de Promoção da Marca 
“Porto - Norte de Portugal” 
a.ii) Plano de Desenvolvimento Turístico 
do Vale do Douro 
b) Promoção económica dos novos usos 
do mar 
c) Valorização da cultura e da 
criatividade 
c.i) Promoção de um “cluster” de 
indústrias criativas 
c.ii) Grandes eventos culturais  
d) Novos territórios de aglomeração de 
atividades económicas 
d.i) Valorização da base competitiva de 
novos territórios de aglomeração de 
atividades económicas (“ações 
integradas”, “pactos”, etc.) 
d.ii) Programas de ação de 
desenvolvimento turístico   
e) Valorização económica de recursos 
endógenos em espaços de baixa 
densidade e diversificação da atividade 
económica dos territórios rurais, através, 
da dinamização de ações integradas 
e.i) Polos de excelência rural  
e.ii) Valorização e gestão integrada de 
Sistemas Produtivos Locais  
e.iii) Promoção de um “standard” mínimo 
de serviços em meio rural  

a.i) 45 
             

12.324.250,34    
21% 

a.ii) 56 
             

35.082.152,66    
70% 

b) 7 
            

35.225.355,94    
73% 

c.i) 7 
             

20.501.292,78    
57% 

c.ii) 75 
            

35.738.497,32    
93% 

d.i) 44 
            

39.787.857,22    
84% 

e.i) 84 
              

51.258.286,51    
22% 

e.ii) 1 
               

1.047.452,66    
38% 

e.iii) 1 
                     

60.991,74    
98% 

Subtotal: 320 231.026.137,17    62% 

 
 
 
 

3.2.2. Análise qualitativa 

 

Enquadramento Normativo 

O Eixo Prioritário 2, centrado na promoção da competitividade através da valorização económica de 

recursos específicos, engloba um conjunto coerente e articulado de objetivos específicos, os quais 
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 A quantificação da meta para 2015 respeita ao ON.2 e não exclusivamente a este Eixo Prioritário. 
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foram objeto de um trabalho aprofundado de preparação, quer no quadro das Agendas Temáticas 

que a CCDRN desenvolveu – no seguimento da Iniciativa Norte 2015 – quer, ulteriormente, no quadro 

da definição das Estratégias de Eficiência Coletiva.  

Assim, em complemento do regulamento específico “Valorização Económica de Recursos 

Específicos” que enquadra a totalidade das intervenções deste Eixo, é ainda de salientar o papel do 

Enquadramento das Estratégias de Eficiência Coletiva (EEC) já apresentadas em relatórios 

anteriores, em especial a associada ao PROVERE.  

 

Concursos e Processo de Seleção 

Até ao final do ano de 2013, a Autoridade de Gestão do ON.2 lançou 49 concursos (16 no âmbito da 

Contratualização e 33 nas restantes tipologias), 94% dos quais se encontravam decididos a 31-12-

2013 (100% na Contratualização e 91% nas restantes tipologias). A dotação FEDER associada aos 

concursos abertos ascendeu a 294 milhões de Euros, maioritariamente afeta às vertentes não 

contratualizadas (cerca de 88%). 

 
 
Quadro 3.2.2.1 - Processo de seleção por concurso e/ou períodos de candidatura a 31/12/2013 

Eixo Prioritário 
Dotação 

de Fundo 

Total Em aberto  Encerrados 
Tempos médios de 

decisão 

Nº Fundo Nº Fundo Nº 
Fundo 

concurso 

Dos quais decididos 
Dias 

previstos 
Dias 

efetivos 
Nº Fundo aprovado 

PO 2.661.645 417 2.860.728 0 0 417 2.860.728 398 3.070.783 77 168 

EP 2 230.407 49 293.991 0 0 49 293.991 46 254.798 65 251 

Contratualização 41.965 16 33.972 0 0 16 33.972 16 39.788 46 88 

Outros 188.441 33 260.018 0 0 33 260.018 30 215.010 68 272 

Unidade: Milhares de Euros 

 

A iniciativa de lançamento de concursos teve uma dinâmica expressiva, de modo especial, em 2009 

(no caso da contratualização) e nos anos de 2010 e 2011 (nas outras vertentes), neste último caso, 

em resultado de uma dinâmica acrescida das EEC, ações essas que pretendiam garantir uma 

execução sustentada do Eixo 2 e dos seus objetivos específicos. 

Durante o ano de 2013, foram divulgados três Avisos, tendo em vista apoiar projetos associados a 

infraestruturas de informação turística, atividade turístico-fluvial, património histórico-cultural e 

iniciativas de marketing e promoção turística regional (PPNP/1/2013, com a dotação de 1,8M€ 

FEDER, e PDTVD-IF/1/2013, com 2,75 M€), bem como, apoiar a organização de grandes eventos, 

suscetíveis de contribuir para a valorização da criatividade com vista à promoção, consolidação e 

internacionalização de um cluster de Indústrias Criativas (SACIC-GE/1/2013, com 2,55 M€). 

Registam-se, neste Eixo, níveis de admissibilidade superiores aos valores médios do Programa, em 

especial nos Avisos da Contratualização. Das 476 candidaturas apresentadas a concursos decididos 
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(Contratualização: 52; Outras: 424), foram consideradas admitidas 419 candidaturas 

(Contratualização: 49; Outras: 370), representado cerca de 88% do número candidaturas 

(Contratualização: 94%; Outras: 87%). A taxa de aprovação bruta do Eixo (aprovadas/apresentadas) 

ascendia, assim, a 71% no que se refere ao número de candidaturas e 78% quanto ao custo total, 

valores muito superiores ao do Programa. 

No final do ano de 2013 registava-se ainda 3 Avisos não completamente decididos. 

Em termos líquidos acumulados (descontadas todas as anulações/rescisões verificadas desde o 

início do Programa), até 31.12.2013, encontravam-se aprovadas 320 operações (Contratualização: 

44; Outros: 276), representando um FEDER global de 231 M€ (83% associado à vertente não 

contratualizada).  

Em 2013, por desistência dos próprios promotores ou por iniciativa da Autoridade de Gestão, em 

resultado do processo de monitorização dos compromissos sem capacidade de execução, foram 

anuladas/rescindidas 2 operações, no valor de 5,7 M€ (vertente não contratualizada).   

Assim, o compromisso “líquido" assumido pela Autoridade de Gestão em 31.12.2013 ascendia a 231 

M€, dos quais 40 M€ associados à Contratualização e 191 M€ às restantes vertentes, o que 

representa um acréscimo de 21% face aos valores verificados em finais de 2012 (Contratualização: 

3%; Outras: 25%). A taxa de compromisso (total aprovações/programação) situava-se, pois, em cerca 

de 100,27%, o que representa um enorme incremento face ao nível de aprovações acumuladas até 

ao final de 2012. 

O projeto apoiado no âmbito do Aviso Mar/TC/PCT/1/2009 (Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de 

Leixões) é o que evidencia maior dimensão financeira, envolvendo um FEDER aprovado de 25,5 M€.  

Por último, cabe referir que, até ao final de 2013, encontravam-se celebrados com os promotores 

destas tipologias 336 contratos (+109 face ao valor de 2012), representando uma taxa de contratação 

de 99% no que se refere ao número de operações e 98% do respetivo FEDER. Face a 2012, assistiu-

se assim a uma aceleração do processo de contratação, o que se foi conseguido em grande medida 

por efeito da aprovação de 100 candidaturas em 2013 (Contratualização: 1; Outras: 99) provenientes 

sobretudo dos Avisos CIT PNP/2010, EEC PROVERE–Aquanatur-PA/1/2011 e  EEC PROVERE-

Turismo e Património do Vale do Côa-PA/1/2011. 

 

Quadro 3.2.2.2-- EEC PROVERE enquadradas pelo ON.2 

Designação do Programa de Ação (Líder do Consórcio) 

Terra Fria Transmontana (Associação de Municípios Terra Fria Nordeste Transmontano) 

Aquanatur – Complexo Termal do Alto Tâmega (ADRAT) 

Inovarural (Resíduos do Nordeste, Empresa Intermunicipal) 

Rota do Românico do Vale do Sousa (Comunidade Urbana Vale do Sousa) 

Minho IN (Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima) 
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Montemuro, Arada e Gralheira (ADRIMAG) 

Douro – Região Vinhateira (CCDRN) 

Paisagens Milenares no Douro Verde (Dolmen) 

 

As candidaturas de iniciativa municipal conheceram em 2013 uma aceleração no que respeita ao 

ritmo de aprovações, designadamente, ao nível dos Avisos CIT PNP/2010 e dos Avisos PROVERE, 

considerando que, em maio de 2013, foram desbloqueados os entraves à aprovação e contratação 

de determinados projetos decorrentes da exigência de parecer prévio da Equipa Conjunta, já 

explanados no Relatório do ano de 2012. Esta questão será abordada mais em detalhe no ponto 

3.2.3.  

 

Tempos médios de decisão 

Os tempos médios efetivos de decisão (cerca de 251 dias) evidenciam um grande desvio face aos 

previstos em sede de abertura de concurso (64 dias), em grande medida explicado pelo 

constrangimento associado à medida imposta pela CMC do QREN de sujeitar a parecer prévio da 

Equipa Conjunta a aprovação das candidaturas de iniciativa municipal. Sobre este constrangimento, 

bem como sobre a medida adotada pela Autoridade de Gestão do ON. 2, tendo em vista minimizar o 

efeito dessa medida será também feita referência mais detalhada no ponto 3.2.3. 

 

Execução 

O Eixo Prioritário 2 abrangia 320 operações aprovadas (5,2% do total de operações do PO e 8,6% do 

FEDER aprovado), apresentando uma taxa de compromisso e um nível de concretização inferiores à 

média do Programa, o que é fortemente determinado pelo atraso verificado na componente não 

contratualizada. Tendo em conta o atraso inicial verificado em matéria de concursos e aprovações, 

considera-se que estes números refletem um nível satisfatório de execução física e financeira do Eixo 

Prioritário 2. Isso mesmo transparece nos indicadores de realização, constatando-se, face a 2012, um 

significativo acréscimo das taxas de execução e de realização, respetivamente, de cerca de 25 e 18 

pontos percentuais. 

 
Quadro 3.2.2.3 - Principais indicadores financeiros do Eixo 2 

Eixo Prioritário 
Nº de Operações 

aprovadas 

Indicadores financeiros (Fundo) % 

Taxa de compromisso 
(AP/PR) 

Taxa de execução 
(EX/PR) 

Taxa de realização 
(EX/AP) 

Taxa de 
pagamento 

(PG/AP) 

Taxa de reembolso 
(PG/EX) 

PO 6.203 101,28% 69,53% 68,65% 70,81% 103,15% 

EP 2  320 100,27% 62,13% 61,96% 64,59% 104,24% 

Contratualização 44 94,81% 79,46% 83,81% 85,71% 102,27% 

Outros 276 101,48% 58,27% 57,41% 60,19% 104,84% 
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A Figura 2.1.2.5 - Evolução da Execução do EP2, por anos 
120

 ilustra o forte incremento na execução 

deste Eixo verificado em 2013. À luz da evolução observada nas aprovações e nas contratações em 

2013, é de prever, para 2014, a manutenção desta tendência de crescimento em termos de execução 

física e financeira. 

Salienta-se, ao nível da execução, um nível satisfatório apresentado pelas operações enquadradas 

pelos concursos TDIM/1/2008, TDINF/1/2008 e EHT/1/2010. No seu conjunto, os concursos já 

lançados associados à temática do Turismo configuram um nível de apoio público sem precedentes 

ao desenvolvimento turístico da Região, sobretudo se tivermos em conta que projetos relevantes 

enquadrados nos objetivos associados à economia do mar e à valorização da cultura e da criatividade 

apresentam igualmente uma vocação turística. Este forte incremento do nível de apoio está em 

correspondência com o crescimento que a atividade turística tem observado na região. 

Quanto ao Objetivo Específico “Valorização Económica de Novos Usos do Mar”, cabe aqui realçar 

dois dos projetos-âncora mais relevantes previstos na EEC: o Novo Terminal de Cruzeiros do Porto 

de Leixões (APDL) e o Parque de Ciências e Tecnologias do Mar (Universidade do Porto). Este 

projeto foi contratado logo no início de 2010 e ilustra a relevância do Objetivo Específico e o esforço 

que está a ser realizado para aumentar radicalmente a execução do Eixo Prioritário 2, dada a sua 

dimensão financeira. No ano de 2013 a execução deste projeto continuou a ser bem expressiva. 

Refira-se, igualmente, o contributo dos projetos da Contratualização associados ao Objetivo 

Específico “Valorização de Novos Territórios de Aglomeração de Atividades Económicas”. Apesar do 

seu reduzido peso no conjunto do Eixo, apresentam níveis concretização superiores à média do 

Programa, tal como expressos pelas taxas de execução, realização e pagamento.  

Assim, prevê-se uma intensificação do encerramento de operações, até agora ainda pouco 

significativo, e dos correspondentes processos de verificação no local. De facto, até ao final de 2013, 

apenas haviam sido encerradas 27 operações.  

 

Aprovação e Execução por Sub-Região, Beneficiário e Área de Atividade 

No que concerne à distribuição regional por NUTS III destaca-se o Douro com cerca de 21,9% do nº 

de candidaturas e o Grande Porto, com 24,2% do FEDER aprovado. 

 

  

                                                           
120

 Ver ponto 2.1.2. Realização financeira do ON.2 - O Novo Norte 
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Figura 3.2.2.1 - Operações, Aprovação e Execução por NUTS III - Eixo 2 

 

 

 

 

 

No que concerne à distribuição por tipologia de beneficiário, assinala-se o peso preponderante da 

Administração Autónoma Local, com cerca de 56,6% do número de candidaturas e 55,5% do FEDER 

aprovado. 

 

Quadro 3.2.2.4 - Operações aprovadas (aprovadas/contratadas/concluídas) em 31/12/2013, por Eixo / Tipologia de Beneficiários 

Eixo Prioritário / Tipologia de Beneficiários N.º Operações 
FEDER 

Aprovado 
FEDER 

Executado 
Taxa de 

Realização 

PO 6203 2.695.723   1.850.530  68,6% 

EP 2 320 231.026  143.143  62,0% 

Administração Autónoma Local 181 128.125  63.781  49,8% 

Administração Direta Serviços Periféricos 8 9.930  2.647  26,7% 

Administração Indireta Serviços Personalizados 2 7.764  7.377  95,0% 

Agências e associações de desenvolvimento regional e local 5 1.879  618  32,9% 

Associações empresariais 10 3.309  3.167  95,7% 

Associações Públicas 10 5.128  3.942  76,9% 

Centros de I&D 1 406  360  88,7% 

Empresas não financeiras públicas e participadas maioritariamente pelo sector público 9 9.753  8.583  88,0% 

Entidade Privada sem fins lucrativos 50 45.930  35.883  78,1% 

Fundação 19 8.065  6.061  75,1% 

Fundações, organizações não-governamentais (ONG) e outras associações  24 10.573  10.568  100,0% 

Instituições do Ensino Superior 1 166  156  94,1% 

Unidade: Milhares de Euros 
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Quanto à distribuição por área de atividade, assinala-se o peso preponderante da Ação social e 

serviços coletivos, sociais e pessoais, com cerca de 72,1% do número de candidaturas e do FEDER 

aprovado. 

 

Quadro 3.2.2.5 - Operações aprovadas (aprovadas, contratadas e concluídas) em 31/12/2013, por Eixo / Atividade Económica 

Eixo Prioritário / Atividade Económica N.º Operações 
FEDER 

Aprovado 
FEDER 

Executado 
Taxa de 

Realização 

PO 6203 2.695.723      1.850.530  68,6% 

EP 2 320 231.026  143.143  62,0% 

Ação social e serviços coletivos, sociais e pessoais 282 166.656  93.154  55,9% 

Atividades de saúde humana 2 3.187  3.133  98,3% 

Atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 19 18.653  15.366  82,4% 

Construção 4 4.066  1.161  28,6% 

Outros serviços não especificados 2 459  456  99,3% 

Transportes 11 38.005  29.873  78,6% 

Unidade: Milhares de Euros 

 

Complementaridade com outros instrumentos 

Não se verifica, neste Eixo, o recurso à possibilidade do financiamento através do FEDER de ações 

que estão abrangidas pelo âmbito de intervenção do FSE
121

. 

Relativamente aos procedimentos de articulação e demarcação estabelecidos com outros 

instrumentos de financiamento, não se regista, neste domínio, qualquer alteração na informação 

prestada no Relatório de Execução Anual do ON.2 relativo a 2012. Assim, salientam-se os projetos 

integrados nas EEC, seja na fase inicial de enquadramento (já descritos em relatórios anteriores), 

seja ao nível aprovação e execução de operações, dada a prevista complementaridade de vários 

Programas no seu financiamento (não só dos diversos PO Regionais e Temáticos do QREN como 

também do PRODER e do PROMAR). Assim, e no que toca às EEC com expressão na Região do 

Norte, salienta-se a complementaridade com os Sistemas de Incentivos, bem como com o PO MAIS 

CENTRO. Recorda-se que uma das oito EEC PROVERE enquadrada pelo Programa ON.2, 

“Montemuro, Arada e Gralheira”, tem um âmbito territorial que engloba alguns Municípios da Região 

do Centro. Por seu turno, a EEC PROVERE designada “Turismo e Património do Vale do Côa” é 

enquadrada pelo PO MAIS CENTRO, tendo uma abrangência territorial que engloba alguns 

Municípios da Região do Norte. Por esse motivo, a Autoridade de Gestão do ON.2 resulta incumbida, 

a par da Autoridade de Gestão do MAIS CENTRO, de proceder à abertura de Convite Público, tendo 

em vista que sejam apresentadas as candidaturas relativas a projetos-âncora localizados em 

concelhos da respetiva NUT.  

                                                           
121

 Previsto no n.º 2 do artigo 34.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006, de 11 de Julho. 



 

 

| 203 

Relatório de Execução.2013 

Remete-se ainda para a informação disponibilizada noutras partes deste Relatório
122

. 

 

Boas Práticas
123

 

Pela natureza estruturante do Centro de Informação Turística designado Porto Welcome Center no 

contexto da Rede de Centros de Informação Turística da Região Norte, sintetiza-se na 

correspondente Ficha de Projeto os elementos essenciais de caracterização deste projeto. 

Configurado como projeto-âncora de uma EEC PROVERE – a EEC “Aquanatur – Complexo Termal 

do Alto Tâmega”, também este projeto se identifica como boa prática. Esta operação, promovida pelo 

Município de Boticas, pretende alcançar um duplo objetivo: salvaguarda e promoção do património 

local nas suas múltiplas componentes (ambiental, cultural e socioeconómica), contando ainda com o 

efeito catalisador na captação de um novo segmento turístico, contribuindo desse modo para a 

dinamização da economia local. 

 

 

3.2.3. Problemas significativos encontrados e medidas tomadas para os resolver124 

 

Neste domínio remete-se, no essencial, para as dificuldades a que já se fez menção no Eixo 

Prioritário 1, em particular, no que se refere a projetos de natureza infraestrutural.  

Tal como assinalado no Relatório de Execução Anual do ON.2 relativo ao ano de 2012, a medida 

imposta pela CMC do QREN de sujeitar a parecer prévio da Equipa Conjunta a aprovação das 

candidaturas de iniciativa municipal constituiu um entrave à aprovação e contratação nesse ano de 

diversas candidaturas de iniciativa municipal (grande parte das quais integradas em EEC PROVERE). 

Em face da dificuldade gerada pela referida medida imposta pela CMC do QREN e do legítimo receio 

do impacto da mesma no ritmo de execução do ON.2, em particular do Eixo Prioritário 2, a Autoridade 

de Gestão do ON.2 diligenciou, logo em janeiro de 2013, no sentido de sensibilizar as instâncias 

adequadas – no caso, a Tutela assegurada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional 

e o próprio IFDR - para que as EEC PROVERE fossem subtraídas à necessidade de obtenção do 

referido parecer prévio por parte da equipa Conjunta ou, pelo menos, que para essa apreciação não 

fosse considerado o plafond atribuído ao ON.2, atento o enquadramento que lhes subjaz e os 

compromissos formais que advêm de uma decisão de não aprovação dos projetos-âncora das EEC 

PROVERE. 
                                                           
122

 Ver pontos 2.6.1.2. Empréstimo-Quadro do Banco Europeu de Investimento (QREN-EQ) e 2.6.2. Instrumentos de 
Engenharia Financeira. 
123

 Ver fichas de apresentação dos projetos no Anexo B.3. deste Relatório. 
124

  Relativamente aos principais problemas constantes do relatório anual de controlo apresentado pela Autoridade de Auditoria, 
nos termos da subalínea i), da alínea d) do n.º 1 do artigo 62.º do Regulamento (CE) 1083/200612, bem como as medidas 
adotadas pela Autoridade de Gestão na sua resolução, ver ponto 2.7.1.3. do presente relatório. 
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Foi esta a medida encontrada pelo ON.2 para fazer face àquele constrangimento, o qual só veio a 

cessar em maio de 2013, com a extinção da Equipa Conjunta. 

 

 

3.3. Eixo Prioritário 3 – Valorização e Qualificação Ambiental e Territorial 

 

3.3.1. Cumprimento de metas e análise de progressos  

 

O Eixo Prioritário 3 apresenta atualmente uma dotação global de 260,8 M€ e abarca quatro objetivos 

específicos maioritariamente relacionados com a qualificação de serviços nos domínios do ambiente, 

cultura e património e saúde, bem como a qualificação da rede de espaços de sustentabilidade
125

. 

Estes objetivos consubstanciaram-se num conjunto de apoios geridos diretamente pela Autoridade de 

Gestão, a que correspondiam a cerca de 258,4 M€, e outros que foram alvo da contratualização com 

as CIM e a AMP, num valor que ascende a 2,4 M€. Na sequência da reprogramação aprovada em 

2011, efetuou-se a transferência para o POVT de 1 operação referente à Otimização da Gestão de 

Resíduos e Melhoria do Comportamento Ambiental. Com a segunda reprogramação aprovada em 

2012, as restantes 6 operações da tipologia mencionada foram igualmente transferidas para o POVT, 

pelo que, à data de reporte do presente relatório, não existe qualquer operação do Eixo 3 abrangida 

pela contratualização.  

A informação relativa à execução física do Eixo Prioritário 3, ao nível dos indicadores de Eixo e 

respetivos Indicadores Comuns Comunitários, consta do Quadro seguinte. Nele se salientam alguns 

aspetos sucintos que permitem efetuar uma mais adequada interpretação dos dados e a análise do 

nível de implementação e progresso verificado, por objetivo específico e tipologia. 

Este quadro considera os valores acumulados no final de cada ano, relativos às candidaturas 

contratadas até 31 de dezembro de 2013. 

São evidenciados ajustamentos nos indicadores e respetiva quantificação, designadamente em 

resultado de tipologias de projetos que transitaram para o POVT. Algumas variações resultam, ainda, 

da aprovação e revogação de operações, em consequência da monitorização e descativação de 

compromissos sem execução. 

 

 
  

                                                           
125

 Ver Figura 1.1. Estrutura Programática do ON.2 (Ponto 1. APRESENTAÇÃO DO ON.2 - O NOVO NORTE). 
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Quadro 3.3.1.1 - Realização Física do Eixo Prioritário 3
126

    

Indicadores Eixo (alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 
Observações 

  

OE 1 – Qualificação dos Serviços Coletivos Regionais de Valorização e Proteção Ambiental 
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Para este valor, a meta de 2015 
estaria cumprida em 61,92%.  
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Norte em termos de qualidade 
do ar e emissões atmosférica e 
a definição de estratégias de 
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OE 2 – Qualificação da Rede Regional de Espaços de Sustentabilidade 
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(GAEPC) – Encontram-se 
contratadas 34 operações 
referentes ao indicador “número 
de intervenções de gestão ativa 
em áreas classificadas”, menos 
uma do que em 2012 por 
rescisão contratual. Encontra-se 
assim quase cumprida a meta 
de 2015 (35 intervenções). 
No que respeita ao indicador 
“Área classificada abrangida por 
intervenções de gestão ativa” é 
de referir que a área classificada 
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 Corresponde à Tabela 3.1: Realização Física do Eixo Prioritário (do IFDR) e reproduz o quadro constante do Anexo VI do 
Regulamento (CE) 846/2009, de 1 de setembro. Não constam do quadro os indicadores associados às tipologias transferidas 
para o POVT, em resultado da reprogramação aprovada em dezembro de 2012, por terem sido excluídas do Programa, 
nomeadamente, as relativas à Reabilitação de Locais Contaminados e Zonas Extrativa (passivos ambientais), Prevenção e 
Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos – ações materiais, Otimização da Gestão de Resíduos e Ciclo Urbano da Água – 
modelo não verticalizado (ICC 25, ICC 26, ICC 27 e ICC 29),   



 

 

| 206 

Relatório de Execução.2013 

Indicadores Eixo (alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 
Observações 

  

Realização 
Executada 

0  0  0 24.480 552.593 552.593 552.593  - 

ou seja 638.577 ha. Tendo em 
conta a área aprovada até ao 
final de 2013, verifica-se que se 
está perante uma área 
intervencionada de 1.191.170 
ha (638.577 + 552.593 ha). 
Assim, já se encontra 
ultrapassada a meta de 
1.000.000 ha estabelecida para 
2015. 

Metas - - - -  -     1.000.000 

OE 3 – Qualificação dos Serviços Regionais de Cultura e Património 

P
ro

je
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s
 d
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u

ra
l 
e

 d
o

 

p
a

tr
im

ó
n
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 (

n
.º

) Realização 
Contratada 

0 24 26 61 62 60 61  - 

. Dinamização Cultural e do 
Património (PC) – Este 

indicador do Eixo 3 inclui as 
aprovações relativas ao 
Regulamento Específico do 
Património. No que respeita ao 
número de visitantes e 
utilizadores de ações de 
dinamização as metas definidas 
para 2015tanto no número de 
projetos como no número de 
visitantes esperados. 
. Equipamentos Culturais (BA 
e TCT) - Este indicador do Eixo 
3 inclui as aprovações relativas 
aos avisos do Bibliotecas e 
Arquivos e Teatros e Cine 
Teatros. No que respeita à 
população abrangida por 
equipamentos culturais, são 
976.673 os habitantes 31 
projetos concluídos. Pode 
concluir-se que está cumprida a 
86% a meta para 2015 que é de 
50 equipamentos e a 64,75% a 
meta que respeita à população 
servida. 

Realização 
Executada 

0 0 0 2 11 30 45  - 

Metas  - - -  -  -     60 

V
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e

 d
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im
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 (

n
.º

) Realização 
Contratada 

0  265.988 285.138 820.819 875.550 1.115.868 1.280.868  - 

Realização 
Executada 

0  0  0  256  218.371  623.841 716.761  - 

Metas - - - -  -     300.000 

E
q

u
ip

a
m

e
n

to
s
 

c
u

lt
u

ra
is

 (
n
.º

) 

Realização 
Contratada 

0 0 0 47 48 43 43  - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 3 20 31  - 

Metas  - - -  -  -     50 
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 (
n
.º

) 

Realização 
Contratada 

0 0 0 1.247.556 1.269.980 1.272.050 1.295.075  - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 271.784 860.720 976.673  - 

Metas  - - -  -  -     2.000.000 

OE 4 – Qualificação dos Serviços Regionais de Saúde 
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 (
n

.º
) Realização 

Contratada 
0 18 31 31 29 29 29  - 

. Saúde (S) – No final de 2013, 
estava-se ligeiramente abaixo 
da meta prevista para 2015 no 
que respeita a projetos de 
reconfiguração e requalificação 
de serviços de saúde, 
ponderando-se a possibilidade 
de abertura de um novo Aviso.. 
No entanto, relativamente ao 
indicador “população abrangida 
pelos projetos de reconfiguração 
/ requalificação de serviços de 
saúde”, os 29 projetos já 
contratados permitem prever o 
cumprimento da meta de 
3.750.000 habitantes prevista 
para 2015. No final de 2013, 
estavam encerradas 24 
operações. 

Realização 
Executada 

0 0 0 5 13 18 24  - 

Metas  - - -  71  -  -  - 30 
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 (
n

.º
) Realização 

Contratada 
0 2.818.728 3.004.026 3.004.026 3.717.604 3.717.604 3.717.604  - 

Realização 
Executada 

0 0 0 44.724 551.884 3.717.604 3.717.604  - 

Metas  - - -  1.097.272  -  -  - 3.750.000 

 

Indicadores Comuns Comunitários (core indicators) 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Observações 

Emprego Criado 

1. Empregos 
criados 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 0 18 38   
O emprego criado até final de 2013 está 
associado a 39 operações concluídas. 
 
 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 18 38   

Metas - - - - - - - - 

2. dos quais: 
homens 

Realização 
Contratada 

0 
0 0 0 0 4 13 

  

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 4 13   
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Indicadores Comuns Comunitários (core indicators) 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Observações 

Metas - - - - - - - - 

3. dos quais: 
mulheres 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 0 14 25   

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 14 25   

Metas - - - - - - - - 

Ambiente 

28. N.º de 
projetos visando 
a melhoria da 
qualidade do ar 

Realização 
Contratada 

0 0 1 1 1 1 1   

 Trata-se de uma operação aprovada no 
AVQA 

Realização 
Executada 

0 0 1 1 1 1 1   

Metas - - - - - - - 1 

Prevenção de Riscos 

31. Nº de 
projetos de 
prevenção de 
riscos 

Realização 
Contratada 

0 0 0 32 76 20 20   

 Ver acima “Observações” relativas ao 
OE 1 – Qualificação dos Serviços 
Coletivos Regionais de Valorização e 
Proteção Ambiental (Riscos Naturais e 
Tecnológicos) 
 
Confirmamos que este indicador é 
aplicável ao PO. No entanto, não é 
possível quantificar uma meta, pelo que 
deve ser considerado como "não 
disponível". Os projetos que contribuem 
para o indicador 31. Não contribuem para 
este indicador 32 mas apenas para o 
indicador 33 

Realização 
Executada 

0 0 0 - 7 8 16   

Metas - - - - - - - 20 

32. População 
que beneficia de 
medidas de 
proteção contra 
cheias e 
inundações 

Realização 
Contratada 

- - - - - - -   

Realização 
Executada 

- - - - - - -   

Metas - - - - - - - - 

33. População 
que beneficia de 
medidas de 
proteção contra 
incêndios e 
outros riscos 
naturais e 
tecnológicos 
(exceto cheias e 
inundações) 

Realização 
Contratada 

0 0 0 3.523.914 3.523.914 3.523.914 3.523.914   

População servida por Planos de 
Proteção de Riscos 

Realização 
Executada 

0 0 0 86.005 779.027 846.053 2.550.906   

Metas - - - - - - - 3.500.000 

Saúde 

38. N.º de 
projetos 

Realização 
Contratada 

0 18 31 31 29 29 29   

 Ver acima “Observações” relativas ao 
OE 4 – Qualificação dos Serviços 
Regionais de Saúde 

Realização 
Executada 

0 0 0 5 13 18 24   

Metas - - - - - - - 30 

 

Para uma mais fácil apreensão da natureza dos projetos apoiados no âmbito deste Eixo Prioritário, 

apresenta-se no quadro seguinte uma síntese das operações contratadas e do respetivo nível de 

realização. 
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Quadro 3.3.1.2– Realização contratada e executada por Regulamento Específico e tipologia de operações (Eixo 3)   

Regulamento 
Específico 

Objetivos Tipologias Elegíveis 
Tipologias 
aprovadas 

Nº 
Operações 
aprovadas 

/contratadas 

FEDER aprovado 
Taxa de 

Realização 

Ações de 
Valorização 
do Litoral 

Valorizar o 
Litoral na 
perspetiva do 
conhecimento, 
preservação e 
conservação, 
ordenamento e 
requalificação 
da Orla 
costeira. 

1. Estudos de caraterização e suporte à 
elaboração, revisão ou alteração de planos 
especiais de ordenamento do território; 
2. Estudos de dinâmica e caraterização da 
orla costeira 
3. Ações de Ordenamento e Valorização 
integrados em planos de praia, em projetos 
de intervenção, requalificação ou que 
resultem da concretização das unidades 
operativas de planeamento e gestão, 
previstas em planos especiais; 
4. Infraestruturas necessárias ao 
funcionamento e valorização dos espaços 
balneares; 
5. Ordenamento e a requalificação da 
ocupação territorial das zonas costeiras, 
lagunares e estuarinas; 
6. Reabilitação e monotorização de 
ecossistemas costeiros e de áreas 
ambientalmente degradadas; 
7. Estudo e reabilitação de aquíferos 
costeiros; 
8. Ordenamento de usos em zonas 
balneares ou mistas; 
9. Utilização de meios alternativos ao 
automóvel individual no acesso às praias e 
que contribuam para o acesso de utentes 
mobilidade reduzida; 
10. Preservação dos valores naturais das 
zonas costeiras e estuarinas e sua 
valorização; 
11. Utilização de energias alternativas nos 
espaços públicos da orla costeira; 
12. Usufruto da orla costeira como 
elementos singular da paisagem; 
13. Estudos, planos e projetos necessários 
à concretização das ações de natureza 
física a cofinanciar pela presente tipologia 
de intervenção; 
14. Sensibilização para o uso adequado 
das zonas costeiras; 
15. Caraterização e identificação dos usos 
do território na orla costeira para apoio ao 
desenvolvimento de ações de 
planeamento, de gestão e obras 
enquadradas no POOC ou em zonas 
sensíveis da orla costeira; 
16. Aquisição de equipamento, cartografia, 
topografia, hidrografia, fotografia aérea e 
deteção remota. 

1 1               1.361.316,86    76% 

2 1                 140.097,00    45% 

3 9           22.663.403,01    90% 

4 3            3.673.090,30    70% 

5 4             4.652.068,17    25% 

6 2                 703.962,17    100% 

12 1             1.625.288,04    55% 

13 3                 417.307,29    100% 

Subtotal:  22 35.236.532,84 78% 

Ações de 
Valorização e 
Qualificação 
Ambiental 

Apoiar projetos 
de preservação, 
valorização e 
salvaguarda 
dos recursos 
naturais e 
qualificação 
ambiental.  

1.Tipologias de âmbito setorial  
a. Preparação e implementação das 
Agendas 21 Locais; 
b. Requalificação ambiental e reabilitação 
do património natural; 
c. Implementação e otimização de 
sistemas de informação ambiental; 
d. Produção e aquisição de informação e 
cartografia de base e temática; 
e. Projetos demonstrativos e ações de 
informação e sensibilização para o uso 
eficiente de energia e de fontes de energia; 
f. Ações de informação, sensibilização, 
educação e animação ambiental; 
g. Estudos e relatórios técnicos sobre 
temas diretamente ligados à avaliação, 
monotorização e qualificação ambiental; 
h. Construção, ampliação ou reabilitação 
das unidades laboratoriais e centros de 

1.l 5             4.736.337,17    98% 

1.g 3                252.956,04    100% 

1.h 1                   92.177,40    100% 



 

 

| 209 

Relatório de Execução.2013 

Regulamento 
Específico 

Objetivos Tipologias Elegíveis 
Tipologias 
aprovadas 

Nº 
Operações 
aprovadas 

/contratadas 

FEDER aprovado 
Taxa de 

Realização 

aquisição e processamento de dados nos 
domínios do ar, ruído, solos e aquisição de 
equipamentos necessários ao cabal 
desempenho das suas funções; 
i. Conclusão da rede de monotorização da 
qualidade do ar; 
j. Ações de mitigação dos efeitos da seca; 
k. Prevenção de acidentes de poluição dos 
principais focos poluidores associados a 
complexos industriais; 
l. Gestão de Recursos Hídricos - Águas 
Interiores; 
2. Operações de requalificação ambiental. 

1.f 3                 702.728,10    88% 

Subtotal:  12    5.784.198,71    97% 

Prevenção e 
Gestão de 

Riscos 
Naturais e 

Tecnológicos 
- Ações 

Imateriais  

Apoiar a 
prevenção e 
Gestão de 
Riscos Naturais 
e Tecnológicos 

a) Avaliação da suscetibilidade; 
b) Avaliação da perigosidade; 
c) Avaliação da vulnerabilidade; 
d) Avaliação de risco; 
e) Criação e revisão de planos de 
emergência de âmbito municipal; 
f) Estudos e criação de instrumentos de 
âmbito regional e municipal; 
g) Divulgação e sensibilização no domínio 
da proteção civil, de âmbito regional e 
municipal. 

e) e g) 19            4.852.782,32    65% 

g) 1                  59.369,44    100% 

Subtotal:  20     4.912.151,76    65% 

Gestão Ativa 
de Espaços 
Protegidos e 
Classificados 

1. Promover a 
conservação e 
valorização do 
património 
natural visando 
a manutenção 
da 
biodiversidade e 
a utilização 
sustentável dos 
recursos 
naturais; 
2. Consolidar o 
reconhecimento 
do valor do 
património 
natural; 

a) Ações de gestão direta de intervenção 
em habitats e espécies; 
b) Ações de comunicação que permitam 
associar as intervenções desenvolvidas à 
sensibilização e envolvimento dos 
cidadãos para os valores de conservação; 
c) Introdução e ensaio de novas 
tecnologias e soluções inovadoras; 
d) Ações de apoio à visitação 

a) 1                  559.394,11    51% 

a) e b) 1                  97.200,59    100% 

a) e d) 2             4.053.412,97    93% 

a), b) e c) 6             2.587.147,97    87% 

a), b) e d) 11             9.765.109,03    71% 

a), b), c) e 
d) 

5             7.152.433,89    43% 

b) e c)  1                408.923,47    100% 

b) e d) 3            2.039.275,94    100% 

b), c) e d) 3              1.659.317,07    97% 

c) e d) 1            3.784.444,67    42% 

Subtotal:  34  32.106.659,71    69% 

Património 
Cultural 

Melhorar as 
condições de 
salvaguarda, de 
valorização e de 
animação do 
património 
cultural  

a) Monumentos, conjuntos e sítios 
arqueológicos; 
b) Centros interpretativos de património 

cultural e criação, remodelação e 
instalação de serviços de apoio ao 
visitante; 
c) Museus que integram a RPM 
d) Animação do património cultural, criação 
de circuitos ou roteiros de património 
associados a redes de cooperação; 
e) Património cultural móvel, imóvel, 
imaterial e oral  
f) Inventariação, investigação e divulgação 
dos patrimónios; 
g) Edição de publicações e outros suportes 
documentais e digitais; 
h) Património cultural móvel classificado, 
em vias de classificação, ou pertencente a 
museus RPM; 
I) Divulgação de boas práticas; 
j) Elaboração de cartas de risco e planos 
de segurança do património cultural imóvel 
classificado; 
k) Operações integradas  

a) 10             5.643.783,91    62% 

b) 5              2.271.610,39    94% 

c) 9            4.327.002,03    88% 

e) 4                654.327,88    100% 

f) 7                 809.412,52    95% 

g) 1                 124.466,64    77% 

k) 25            11.280.758,92    81% 

Subtotal:  61   25.111.362,29    80% 

Rede de 
Equipamentos 

Culturais 

Contribuir para 
melhorar o 
acesso público 
à fruição das 
atividades 

a) Bibliotecas públicas; 
b) Arquivos públicos; 
c) Teatros e cineteatros; 
d) Programação cultural em rede; 
e) Equipamento de recintos de 

1 17            7.365.699,04    83% 

2 15             5.906.469,16    84% 
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Regulamento 
Específico 

Objetivos Tipologias Elegíveis 
Tipologias 
aprovadas 

Nº 
Operações 
aprovadas 

/contratadas 

FEDER aprovado 
Taxa de 

Realização 

culturais e à 
participação das 
artes do 
espetáculo, das 
artes visuais e 
do património 
móvel no 
processo de 
construção e 
aprofundamento 
da cidadania.  

visionamento e de exibição 
cinematográfica  
f) Centros de arte contemporânea. 

3 10             2.871.845,00    92% 

4 9            2.450.240,45    64% 

1 e 2 1              2.491.615,69    72% 

Subtotal:  52  21.085.869,34    81% 

Saúde 

Prevenir a 
doença e 
promoção de 
melhoria das 
condições de 
saúde das 
pessoas; 

a) Unidades hospitalares; 
b) Unidades de rede de urgência e 
emergência; 
c) Unidades de cuidados primários e de 
saúde pública; 
d)Estudos estratégicos 

a) 9         108.536.186,84    82% 

c) 20             15.843.153,21    89% 

Subtotal:  29 124.379.340,05 83% 

 
 
 

 

3.3.2. Análise qualitativa 

 

Enquadramento Normativo 

O Eixo Prioritário 3 engloba um conjunto quatro objetivos específicos que, conjugadamente, 

corporizam a prioridade estratégica de valorizar e qualificar os níveis de acesso e de qualidade de 

provisão dos principais serviços coletivos regionais, conciliando as prioridades regionais com as 

necessidades locais, numa perspetiva sustentável de médio prazo  

A regulamentação específica de enquadramento, na sua configuração inicial (incluindo aprovação de 

critérios de seleção), foi estabilizada no final de 2007 para parte significativa dos dez Regulamentos 

Específicos (RE) aplicáveis, sendo os restantes ultimados já em 2008. 

Para além de alterações transversais aos vários RE do QREN, não são de assinalar, em 2013, 

mudanças significativas no enquadramento normativo ou relativo à gestão dos apoios. 

 

Concursos e Processo de Seleção 

Até ao final do ano de 2013, foram abertos 30 concursos (5 no âmbito da Contratualização e 25 nas 

restantes tipologias, sendo que 4 foram abertos em 2013 e os demais em anos anteriores), 90% dos 

quais se encontravam decididos a 31-12-2013. A dotação FEDER associada aos concursos abertos 

ascendeu a 260,8 M€, registando-se 294 M€ nas operações aprovadas no âmbito dos concursos já 

decididos), na sua quase totalidade afetos às vertentes não contratualizadas.  
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Quadro 3.3.2.1- Processo de seleção por concurso e/ou períodos de candidatura a 31/12/2013 

Eixo Prioritário 
Dotação de 

Fundo 

Total Em aberto  Encerrados Tempos médios de decisão 

Nº Fundo Nº Fundo Nº Fundo concurso 
Dos quais decididos 

Dias previstos Dias efetivos 
Nº Fundo aprovado 

 PO 2.661.645 417 2.860.728 0 0 417 2.860.728 398 3.070.783 77 168 

EP 3 260.814 30 252.885 0 0 30 252.885 27 293.943 70 179 

Contratualização 2.427 5 1.295 0 0 5 1.295 5 2.427 51 113 

Outros 258.388 25 251.590 0 0 25 251.590 30 291.516 70 180 

Unidade: Milhares de Euros 

 

A dinâmica de abertura de avisos foi bastante mais expressiva nos anos de 2009 e 2010. No entanto, 

decorrente dos processos de descativação de fundo decorrente da transferência de operações para o 

POVT, bem como em operações que não registavam execução, procedeu-se ao lançamento de 

quatro novos concursos no último trimestre de 2013, dois no âmbito do Património Cultural, um 

referente à Gestão Ativa de Espaços Protegidos e Classificados e um destinado à apresentação de 

Bibliotecas – Equipamentos Culturais.  

Registam-se, neste Eixo, níveis de admissibilidade ligeiramente inferiores aos valores médios do 

Programa, no que diz respeito a nº de candidaturas embora, no que se refere ao seu custo total, a 

situação tenha sido inversa, registando-se um valor superior à média do Programa em oito pontos 

percentuais. Das 789 candidaturas apresentadas a concursos decididos foram admitidas 61% das 

candidaturas, correspondendo a 71% do custo total apresentado. Por seu lado, a taxa de aprovação 

bruta do Eixo (aprovadas/apresentadas) ascendeu, assim, a 36% no que se refere ao número de 

candidaturas (inferior aos 48% do Programa) e 50% quanto ao custo total (superior ao valor médio de 

48% do PO). 

Em termos líquidos acumulados (descontadas as anulações/rescisões), até 31.12.2013, 

encontravam-se aprovadas 232 operações, representando um FEDER global de 248,6 M€.  

Até essa data, por desistência dos próprios promotores ou por iniciativa da AG, em resultado do 

processo de monitorização dos compromissos sem capacidade de execução, ou por terem transitado 

para o POVT, nomeadamente nas tipologias “Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e 

Tecnológicos”, “Reabilitação de Locais Contaminados e Zonas Extrativas” e “Otimização da Gestão 

de Resíduos e Melhoria do Comportamento Ambiental”, foram anuladas/rescindidas 95 operações, no 

valor global de 55,4 M€ 

Salienta-se a elevada procura nos Avisos do Património Cultural e da Saúde, respetivamente, no que 

se refere ao nº de candidaturas e ao montante FEDER. Já os Avisos das tipologias Património 

Cultural são responsáveis pela maior fatia das aprovações no que toca a número de projetos (cerca 

de 26,3% do total) enquanto os da Saúde tem o maios peso no FEDER aprovado (50,02%).  

É no âmbito dos projetos apoiados pelos Avisos da Saúde que se encontram os projetos de maior 

dimensão financeira, com um FEDER médio aprovado por candidatura da ordem dos 4,3 M€. 
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Inversamente, os Avisos dos Riscos Naturais e Tecnológicos concentram os projetos de menor 

montante médio (cerca de 245,6 mil Euros). 

Por último, cabe referir que, ao final de 2013, não havia operações aprovadas cujo contrato de 

financiamento estivesse por outorgar, sendo a taxa de contratação de 100%. 

 

Tempos médios de decisão 

Os tempos médios efetivos de decisão (cerca de 179 dias), superiores à média do Programa (168), 

evidenciam um grande desvio face aos previstos em sede de abertura de concurso (70 dias), em 

grande medida explicado pelo elevado número de candidaturas aos avisos, que ultrapassaram em 

muito as expectativas, e pelos constrangimentos processuais em sede de análise das candidaturas 

apresentadas. 

 

Execução 

Em 2013, as tarefas de gestão concentraram-se no acompanhamento das operações, 

designadamente, no esforço de incremento da sua execução financeira, bem como nos 

procedimentos de monitorização e descativação de compromissos sem capacidade de execução e no 

encerramento de operações.  

O quadro seguinte apresenta os principais indicadores financeiros relativos à implementação dos 

apoios do Eixo, de modo geral, superiores aos valores do Programa, sendo de realçar a já elevada 

taxa de execução.  

 

Quadro 3.3.2.2 - Principais indicadores financeiros do Eixo 3 

Eixo Prioritário 
Nº de Operações 

aprovadas 

Indicadores financeiros (Fundo) % 

Taxa de 
compromisso 

Taxa de execução Taxa de realização Taxa de pagamento Taxa de reembolso 

(AP/PR) (EX/PR) (EX/AP) (PG/AP) (PG/EX) 

PO 6203 101,28% 69,53% 68,65%% 70,81% 103,15% 

EP 3  232 95,32% 76,15% 79,89% 81,84% 102,44% 

Contratualização 0  -  -  -  -  - 

Outros 232 95,32% 76,15% 79,89% 81,84% 102,44% 

 

Do montante de fundo comunitário aprovado, encontravam-se executados, a 31 de Dezembro de 

2013, cerca de 198,6 M€, tendo sido efetivamente pagos aos beneficiários 203,5 M€. 

Numa análise comparativa da execução do Eixo Prioritário, representada no gráfico seguinte, regista-

se um incremento no decurso do ano de 2013, salientando-se a evolução da taxa de execução de 

60,77% para 76,15%, não sendo igualmente despicienda a passagem da taxa de pagamento de 

60,86% para 81,84%. 
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É ainda de registar a situação, já referida e evidenciada no gráfico seguinte relativa a 

anulações/rescisões de operações ao longo de 2013 expressa no decréscimo da taxa de 

compromisso de 102,32%, em 31 de dezembro de 2012, para 95,36%, no final do ano passado. 

 

Figura 3.3.2.1 - Evolução recente dos níveis de compromisso, execução e pagamentos no Eixo 3 

 

 

Em termos absolutos, durante o ano de 2013, a execução das operações do eixo prioritário 

correspondeu a 40,12 M€, nas operações do Eixo III, sob gestão direta da autoridade de gestão. 

A aplicação da metodologia de descativação de compromissos, embora se tenha traduzido numa 

sobrecarga de trabalho de gestão, bem como a aceleração da execução das operações e o aumento 

do número de projetos encerrados, com a correspondente necessidade de intensificação dos 

trabalhos de acompanhamento da execução física dos projetos, permitiu uma mais correta avaliação 

da taxa de compromisso e a abertura de novos avisos para apresentação de candidaturas.  

A intensificação do acompanhamento da execução das operações traduziu-se no aumento do número 

de visitas de acompanhamento (físico, administrativo e financeiro). Assim, durante o ano, foram 

realizadas 39 visitas de acompanhamento a operações das tipologias do Eixo III, sob gestão direta da 

autoridade de gestão. 

 

Aprovação e Execução por Sub-Região, Beneficiário e Área de Atividade 

 

No que concerne à distribuição regional por NUTS III destaca-se o Grande Porto com cerca de 

33,19% do nº de candidaturas e 45,46% do FEDER aprovado. 
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Figura 3.3.2.2 - Aprovação e execução por NUTS III – Eixo 3 

 

 

 

 

No que concerne à distribuição por tipologia de beneficiário, assinala-se o peso preponderante da 

Administração Autónoma Local, com cerca de 62,9% do nº de candidaturas e 38,2% do FEDER 

aprovado, e das Empresas não financeiras públicas e participadas maioritariamente pelo sector 

público, com cerca de 11,2% do nº de candidaturas e 38,6% do FEDER aprovado. 

 

Quadro 3.3.2.3 - Operações aprovadas (aprovadas/contratadas/concluídas) em 31/12/2013, por Eixo / Tipologia de Beneficiários 

Eixo Prioritário / Tipologia de Beneficiários 
N.º 

Operações 
FEDER Aprovado FEDER Executado Taxa de Realização 

PO 6203 2.695.723  1.850.530  68,6% 

EP 3 232 248.616  198.617  79,9% 

Administração Autónoma Local 146 94.934  73.073  77,0% 

Administração Direta Serviços Periféricos 5 2.357  1.527  64,8% 

Administração Indireta Serviços Personalizados 19 41.713  40.007  95,9% 

Agências e associações de desenvolvimento regional e local 3 956  925  96,8% 

Associações empresariais 1 692  692  100,0% 

Empresas não financeiras públicas e participadas maioritariamente pelo 
sector público 

26 96.041  73.133  76,1% 

Entidade Privada sem fins lucrativos 22 8.770  6.129  69,9% 

Fundação 2 518  509  98,3% 

Fundações, organizações não-governamentais (ONG) e outras associações  5 1.960  1.960  100,0% 

Instituições do Ensino Superior 3 674  661  97,9% 

Unidade: Milhares de Euros 
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Quanto à distribuição por área de atividade, assinala-se o peso preponderante da atividade “Ação 

social e serviços coletivos, sociais e pessoais”, com cerca de 48,71% do nº de candidaturas 

aprovadas, enquanto as “Atividades de saúde humana” representam 50,03% do FEDER aprovado. 

 

Quadro 3.3.2.4 - Operações aprovadas (aprovadas, contratadas e concluídas) em 31/12/2013, por Eixo / Atividade Económica 

Eixo Prioritário / NUT III 
N.º 

Operações 
FEDER Aprovado FEDER Executado Taxa de Realização 

PO 6203 2.695.723 1.850.530 68,65% 

EP 3 232 248.616  198.617  79,89% 

Ação social e serviços coletivos, sociais e pessoais 113 46.197  37.104  80,32% 

Atividades associadas ao ambiente 90 78.040  58.225  74,61% 

Atividades de saúde humana 29 124.379  103.288  83,04% 

Unidade: Milhares de Euros 

 

Complementaridade com outros instrumentos 

Não se verifica, neste Eixo, o recurso à possibilidade do financiamento através do FEDER de ações 

que estão abrangidas pelo âmbito de intervenção do FSE
127

. 

Remete-se ainda para a informação disponibilizada noutras partes deste Relatório
128

. 

 

Boas Práticas 

Os projetos adiante apresentados constituem operações com execução física já concluída e são 

demonstrativos de boas práticas desenvolvidas no âmbito das tipologias apoiadas neste Eixo.  

Encontram-se em anexo as respetivas fichas de projeto, apresentando-se de seguida a identificação 

das referidas operações, bem como os motivos pelos quais as mesmas foram consideradas 

relevantes: 

 Gestão Ativa de Espaços Protegidos e Classificados (GAEPC): Operação “Cultibos, Yerbas 

i Saberes: Biodiversidade, Sustentabilidade e Dinâmica em Tierras de Miranda” – O projeto, 

promovido pela FRAUGA - Associação para o Desenvolvimento Integrado de Picote, incidiu sobre 

a inventariação, recuperação e conservação do património etnobotânico das aldeias do concelho 

de Miranda do Douro, inseridas na área do Parque Natural do Douro Internacional, considerando 

as várias componentes – espécie, usos, práticas e saberes – e procurando contribuir para a 

manutenção da biodiversidade, para a consolidação de um modelo de produção biológica, a 

criação de microempresas, a diversificação de atividades de animação cultural realizadas no 

                                                           
127

 Previsto no n.º 2 do artigo 34.º do Regulamento (CE) 1083/2006, de 11 de Julho. 
128

 Ver pontos 2.6.1.2. Empréstimo-Quadro do Banco Europeu de Investimento (QREN-EQ) e 2.6.2. Instrumentos de 
Engenharia Financeira. 
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quadro do Centro de Interpretação (CI) do Ecomuseu Terra Mater e promoção do setor de 

Turismo no Espaço Rural.  

O projeto vai claramente ao encontro dos objetivos da linha de financiamento em que se 

enquadra (GAEPC). De facto, combina de forma interessante e integrada diferentes domínios 

(biodiversidade e sustentabilidade ambiental, património cultural, turismo e economia) e potencia 

os usos e aproveitamentos económicos dos recursos naturais e equipamentos já existentes. 

Realça-se, ainda, metodologia e processos adotados, em especial, a utilização das 

potencialidades das novas tecnologias para a sistematização, registo e divulgação do 

conhecimento, bem como o envolvimento das populações locais. 

 Saúde: Operação “Requalificação do Serviço de Urgência Básica do Hospital São Miguel” - 

O Hospital de São Miguel de Oliveira de Azeméis é uma unidade hospitalar que integra, 

atualmente, o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. Entrou em funcionamento em 

1895, com uma área de influência direta nos concelhos de Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra 

e São João da Madeira, com uma população estimada em 2005 de cerca de 120 mil residentes. 

Passados mais de 100 anos, as instalações não respondiam às necessidades da população que 

servia, nomeadamente no que concerne a prestação de cuidados de saúde de 

urgência/emergência.  

A Reformulação do layout do serviço de urgências permitiu uma ampliação da área útil coberta 

para a prestação de cuidados. De destacar o enfoque na criação de salas e locais distintos para a 

observação de crianças e adultos, com maior privacidade e humanização, bem como o 

investimento realizado em termos de equipamento informático, infraestrutural e um novo 

equipamento na área de reanimação. Com a requalificação e reabertura do Serviço de Urgência 

Básica, foi implementado o Sistema de Triagem de Manchester. 

Neste sentido, o projeto em causa corresponde a uma boa prática no contexto do objetivo do 

ON.2 de “Qualificação dos Serviços Coletivos Territoriais de Proximidade” subjacente ao Eixo 

Prioritário III, bem como dos objetivos visados com o primeiro concurso destinado a apoiar 

equipamentos na área da saúde, assegurando, de forma interessante, uma boa adesão aos 

principais requisitos.  

 Património Cultural: Operação “Museu Têxtil do Futuro” - Trata-se de uma operação 

promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão que pretende impulsionar o Museu já 

existente, projetando-o ao nível dos seus congéneres internacionais, proporcionando aos 

visitantes uma mais correta apreensão da história da indústria têxtil/vestuário da região, melhor 

conhecimento do sector. Através da Introdução das novas tecnologias da informação e 

comunicação, o Museu da Indústria Têxtil, pretende transformar as visitas num processo atrativo 

e interativo visando o apoio informativo aos visitantes com objetivos lúdico-pedagógicos e de 

atração de públicos jovens. 
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As ações enquadram-se no desenvolvimento dos ciclos designados por “passado, presente e 

futuro da indústria têxtil”. Salienta-se o futuro da indústria têxtil, através da apresentação das 

novas aplicações multimédia interativas, modelos virtuais 3D e vídeos, para divulgação da 

investigação e desenvolvimento técnico e tecnológico na indústria têxtil – nomeadamente nas 

áreas da medicina, construção civil e vestuário de proteção.  

O projeto constitui uma boa concretização dos objetivos visados com os apoios enquadrados pelo 

Regulamento “Património Cultural” e das prioridades definidas no âmbito do Aviso em que se 

integra, realçando-se o efeito catalisador do desenvolvimento local e regional, a projeção que 

ultrapassa o nível supramunicipal e as parceria entre agentes públicos e/ou privados. Integra, 

ainda, algumas vertentes que se associam a objetivos mais transversais do ON.2, 

designadamente, por via do enfoque num setor tradicional importante na Região, da aposta na 

internacionalização (benchmarking e projeção do museu) e da inovação, bem como do 

envolvimento de empresas da indústria têxtil e de parceiros com atuação relevante nos seus 

domínios de intervenção (CITEVE e Centro de Computação Gráfica da Universidade do Minho).  

 

  

3.3.3. Problemas significativos encontrados e medidas tomadas para os resolver 

 

Como se refere no ponto anterior, o ano de 2013 caraterizou-se pelo intenso trabalho de gestão, quer 

pela necessidade de intensificação da execução do PO, quer decorrente da aplicação da metodologia 

de descativação de compromissos sem capacidade de execução. Acresce que a aceleração da 

execução das operações e a necessidade de intensificar o processo de encerramento dos projetos 

conduziram à necessidade de reforçar os trabalhos de acompanhamento da sua execução física. 

Para além da exigência destes desafios, os principais problemas encontrados prendem-se com os 

atrasos na execução das operações contratadas, situação relacionada com a difícil conjuntura 

económica que o país atravessa, agravada pela morosidade de alguns dos procedimentos de 

contratação pública das empreitadas e aquisições de serviços e dos procedimentos conducentes à 

obtenção de visto do Tribunal de Contas. O processo descrito é, com frequência agravado por 

situações de falência de empreiteiros que requerem, boa parte das vezes, morosos reinícios dos 

procedimentos ou processos de cessão da posição contratual de um empreiteiro em favor de outro. 

Em termos de execução, não obstante os esforços já envidados, persistem ainda problemas 

decorrentes da insuficiente instrução dos processos pelos promotores, nomeadamente, ao nível da 

verificação dos procedimentos da contratação pública, o que origina atrasos na sua análise, bem 

como dos pedidos de pagamento a eles associados. Acresce a diminuição do número de pedidos de 

pagamento submetidos, bem como da dimensão financeira dos mesmos, situação que refreia o ritmo 

da execução financeira do Programa. 
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No sentido de combater esta situação, deu-se continuidade às medidas já em curso nos anos 

anteriores, relevando-se, ao nível da intervenção do Secretariado Técnico dos Eixos 3 e 4: 

- o apoio no sentido de esclarecer e instruir os promotores, feito tanto presencialmente (reuniões de 

trabalho) como por contactos telefónicos e por correio eletrónico  

- dentro das possibilidades regulamentares, a aceitação de reformulações temporais, físicas e 

financeiras, por forma a permitir o encerramento das operações com a libertação, caso seja o caso, 

de verbas não utilizadas motivadas, por exemplo, por adjudicações abaixo do valor de aprovação; 

- a continuidade dos esforços de monitorização de compromissos sem capacidade de execução (6 

novos exercícios da “Operação Limpeza”); 

- a monitorização dos projetos com prazos de fim já ultrapassados, no sentidos de incentivar os 

promotores à efetiva conclusão das operações; 

- a participação no esforço conjunto de redução do tempo médio de análise dos pedidos de 

pagamento e da redução do stock dos pendentes  

- Intensificação das visitas de acompanhamento após a definição da amostra de visitas a executar. 

Naturalmente, este Eixo beneficiou dos esforços de clarificação de procedimentos, simplificação e 

aumento da eficiência transversais a todo o Programa, designadamente, a produção de orientações 

de gestão e a melhoria da plataforma informática SIGON.2 e do Manual de Gestão. 

Apesar das dificuldades referidas, as medidas indicadas que representam um maior 

acompanhamento das operações e dos seus promotores, têm vindo a produzir efeitos, conforme se 

pode verificar pelos resultados obtidos durante o ano de 2013. 

 

 

3.4. Eixo Prioritário 4 – Coesão Local e Urbana 

 

3.4.1. Cumprimento de metas e análise de progressos  

 

O Eixo Prioritário 4, com uma dotação financeira de cerca de 1.133,5 M€, visa promover a coesão 

local e urbana, abarcando três objetivos específicos, associados à qualificação dos serviços coletivos 

territoriais de proximidade e de mobilidade e transportes, bem como do sistema urbano regional
129

. 

Estes objetivos consubstanciam-se num conjunto de apoios geridos diretamente pela Autoridade de 

Gestão, a que correspondem cerca de 509,7 M€ e outros que foram alvo da contratualização com as 

                                                           
129

 Ver Figura 1.1. Estrutura Programática do ON.2 (Ponto 1. APRESENTAÇÃO DO ON.2 - O NOVO NORTE). 
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CIM e AMP, num valor que ascende a 623,8 M€. Os principais beneficiários dos apoios são as 

entidades de cariz municipal.  

Apresenta-se, no quadro seguinte, a informação relativa à execução física do Eixo Prioritário 4 

(incluindo contratualização com as Associações de Municípios), ao nível dos indicadores de Eixo e 

respetivos Indicadores Comuns Comunitários. Nele se incluem alguns elementos que poderão 

contribuir para uma melhor apreensão do nível de implementação e progresso verificado, 

considerando os objetivos específicos e tipologias aplicáveis. 

Este quadro considera os valores acumulados no final de cada ano relativos às candidaturas 

contratadas até 31 de dezembro de 2013 e tem em conta a aprovação da reprogramação do ON.2, 

em finais de dezembro de 2012. Assim, são evidenciados alguns ajustamentos nos indicadores e 

respetiva quantificação, designadamente, em resultado de tipologias de projetos que transitaram para 

o POVT. Algumas variações resultam, ainda, da revogação de operações, em consequência da 

monitorização e descativação de compromissos sem execução. 

 

Quadro 3.4.1.1 - Realização Física do Eixo Prioritário 4
130

    

Indicadores Eixo (alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Observações 

OE 1 – Qualificação dos serviços coletivos territoriais de proximidade 

Centros escolares do 1º 
ciclo do Ensino Básico 
remodelados/ ampliados 
(n.º) 

Realização 
Contratada 

0 241 254 292 331 333 360 - 

•Requalificação da rede 
escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da 
Educação Pré-Escolar 
(RRE) – Esta tipologia 

abrange a construção e a 
remodelação/ampliação de 
centros escolares. Os 
valores da realização 
contratada e executada 
ultrapassam as metas 
previstas para os dois 
indicadores, tanto para 
2010 como para 2015, É 
ainda de notar que se 
encontram fisicamente 
concluídos 83% dos centros 
escolares contratados e 
82% dos alunos que se 
visava abranger nesses 
projetos. 

Realização 
Executada 

0 12 17 134 212  269 300 - 

Metas - - - 112 - - - 325 

Alunos abrangidos pela 
remodelação/ampliação 
de centros escolares do 
1º ciclo do Ensino Básico 
(n.º) 

Realização 
Contratada 

0 52.907 55.933 66.466 88.910 87.891 94.990 - 

Realização 
Executada 

0 2.635 3.744 20.484 56.950  70.297 78.356 - 

Metas - - - 22.100 - - - 67.500 

Escolas do 2º e 3º ciclo 
do Ensino Básico 
construídas e/ou 
ampliados / 
requalificados (n.º) 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 0 23 23 - 

•Rede escolar do 2º e 3º 
ciclo do ensino básico 
(EB 23) – No que respeita à 
realização contratada, 
foram ultrapassada a meta 
de ambos os indicadores, 
tal como previstas para 
2015.  
 
Encontram-se fisicamente 
concluídas cerca de 52% 
das escolas EB23 
contratadas e dos alunos 
correspondentes. 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 9 12 
- 
 

Metas - - - - - - - 12 

Alunos abrangidos por 
escolas do 2º e 3º ciclo 
do Ensino Básico 
construídas e/ou 
ampliados / 
requalificados (n.º) 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 0 21.455 21.455 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 8.276 11.280 - 

Metas - - - - - - - 7.500 

                                                           
130

 Corresponde à Tabela 3.1: Realização Física do Eixo Prioritário (do IFDR) e reproduz o quadro constante do Anexo VI do 
Regulamento (CE) n.º 846/2009, de 1 de setembro. Assinala-se com * os indicadores associados a tipologias a transferir para o 
POVT, em resultado da reprogramação aprovada em dezembro de 2012.  
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Indicadores Eixo (alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Observações 

Equipamentos sociais 
apoiados (n.º) 

Realização 
Contratada 

0 0 0 27 46 38 38 - • Equipamentos Sociais 
(ES): Creches e Unidades 
de Cuidados Continuados 
Integrados – Encontram-se 
contratadas 26 Creches, 
abrangendo 1.051 novos 
utentes e 12 Unidades de 
Cuidados Continuados 
Integrados que abrangem 
485 novos utentes. 
Encontram-se concluídos 
47% dos equipamentos 
contratados que servem 
42% dos utentes 
correspondentes. 
Muito embora se mantenha 
a meta esta não será 
atingida, dadas as 
dificuldades de 
financiamento do 
funcionamento regular dos 
equipamentos por parte das 
tutelas setoriais 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 2 13 18 - 

Metas - - - 7 - - - 50 

Utentes dos 
equipamentos sociais 
apoiados (n.º) 

Realização 
Contratada 

0 0 0 1.082 1.805 1.536 1536 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 80 569 645 - 

Metas - - - 230 - - - 2.000 

Equipamentos 
desportivos apoiados 
(n.º) 

Realização 
Contratada 

0 0 0 134 139 154 154 - 
• Equipamentos 
Desportivos (ED) – Neste 
âmbito, foi dado prioridade 
aos equipamentos 
(polidesportivos, pavilhões 
e piscinas) com grande 
ligação aos 
estabelecimentos de ensino 
próximos. 
 Encontram-se concluídos 
77% dos equipamentos 
contratados e 75% da 
correspondente população 
servida. As metas de 2015 
já se encontram cumpridas, 
no que respeita a ambos os 
indicadores. 

Realização 
Executada 

0 0 0 19 62 87 118 - 

Metas - - - - - - - 120 

População abrangida 
pelos equipamentos 
desportivos apoiados 
(n.º) 

Realização 
Contratada 

0 0 0 569.663 551.932 544.025 544.025 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 65.646 249.098 304.770 410.244 - 

Metas - - - - - - - 500.000 

OE 2 – Qualificação do Sistema Urbano Regional 

Intervenções integradas 
de requalificação urbana 
(n.º) 

Realização 
Contratada 

0 8 55 55 40 38 38 - 
• Reabilitação Urbana - Os 
Programas de Acão e 
Programas Estratégicos 
aprovados no âmbito das 
PRU e RUCI integram:  
a) foi ultrapassada a meta 
de 2010 relativa ao nº de 
cidades envolvidas em 
redes urbanas para a 
competitividade  e já 
atingida a prevista para 
2015;  
b) está praticamente 
cumprida a meta de 2015 
relativa aos Protocolos de 
Parceria, o que 
corresponde a uma 
execução de cerca de 94%.  
Encontram-se já 
fisicamente concluídos 12% 
dos Programas de Ação. 
Incluídas nas Parcerias 
para a Regeneração 
Urbana (PRU) e nas Redes 
Urbanas para a 
Competitividade e para a 
Inovação (RUCI), 
atualmente enquadradas no 
RE Reabilitação Urbana, 
encontravam-se aprovadas 
463 operações, das quais 
64% já se encontram 
fisicamente concluídas.  
Foi também ultrapassada a 
meta de 2015 relativa à 
população abrangida por 
intervenções de 
requalificação urbana 
(RUCI) apoiadas.  
No que se refere ao espaço 
público integrado em 
projetos de requalificação 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 1 4 - 

Metas - - - - - - - 50 

População abrangida por 
intervenções de 
requalificação urbana 
apoiadas (n.º) 

Realização 
Contratada 

0 0 400.000 1.000.000 1.000.000 858.408 858.408 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 21.780 55.861 - 

Metas - - - 100.000 - - - 1.000.000 

Cidades envolvidas em 
redes urbanas para a 
competitividade e 
projetos de valorização 
de vocação temática 
apoiadas (n.º) 

Realização 
Contratada 

0 0 14 14  14 14 14 
- 
 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 0 0 - 

Metas - - - 8 - - - 14 

Espaço público integrado 
em projetos de 
requalificação urbana 
que deixam de estar 
afetos à circulação 
automóvel (m2) 

Realização 
Contratada 

0 0 0 6.250 15.065 47.945 73.279 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 4.830 44.342 - 

Metas - - - 8.000 - - - 15.000 

Protocolos de parceria 
para a regeneração 
urbana apoiados (n.º) 

Realização 
Contratada 

0 0 37 36  34 33 33   

Realização 
Executada 

0 8 0 0 0 1 4 - 
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Indicadores Eixo (alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Observações 

Metas - - - 12 - - - 35 
urbana deixaram de estar 
afetos à circulação 
automóvel, encontrando-se 
cumpridas as metas 2010 e 
de 2015. Neste indicador, 
os projetos já fisicamente 
encerrados representam 
60% 
A área intervencionada por 
operações de regeneração 
urbana (PRU) ultrapassa 
também as metas 
estabelecidas para 2010 e 
2015.  

Área intervencionada por 
operações de 
regeneração urbana (m2) 

Realização 
Contratada 

0 0 138.030 3.052.495 6.752.556 3.925.362 3.925.362 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 505.841 785.464 1.545.867 2.505.382 - 

Metas - - - 160.000 - - - 1.250.000 

População abrangida por 
operações de 
regeneração urbana 
apoiadas (n.º) 

Realização 
Contratada 

0 0 220 570 1.127.271 1.102.373 1.099.658 1.099.658 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 185.509 487.946 853.305 1.004.336 - 

Metas - - - 24.000 - - - 1.000.000 

OE 3 – Qualificação dos Serviços Regionais de Mobilidade e Transportes 

Projetos apoiados 
(Qualificação dos 
Serviços Regionais de 
Mobilidade Territorial) 
(n.º) 

Realização 
Contratada 

0 0 49 139  188 199 199 - 
• Mobilidade Territorial (MT) 
– Já se encontram 
encerrados 90% dos   
projetos contratados de 
qualificação dos serviços 
regionais de Mobilidade 
Territorial. 
A rede apoiada no âmbito 
dos projetos contratados 
integra 109,71 km de novas 
estradas e 1,304,77 km de 
reconstrução/beneficiação 
de estradas existentes 
estando concluídos 98% de 
ambos os valores. O 
decréscimo do nº de km de 
novas estradas deve-se a 
uma reverificação no 
âmbito do 
acompanhamento de 
algumas operações e que 
permitiu detetar situações 
de duplicação na 
contabilização do 
indicador.No que respeita 
ao cumprimento das metas 
de 2015, refira-se que só 
não está cumprida a meta 
de estradas requalificadas, 
embora os valores de 
contratação correspondam 
já a 94,23% daquela meta.  
No que respeita às 
operações de tratamento de 
pontos negros, já se 
encontram concluídas 46% 
das intervenções 
aprovadas. Estas últimas 
ficam aquém da meta 
estabelecida para 2015 
estando a meta cumprida 
em 72,4%. 

Realização 
Executada 

0 0 0 23 84 141 178 - 

Metas - - - - - - - 150 

Novas Estradas (km) 

Realização 
Contratada 

0 0 7,32 76,75 93,85 119,27 109,71 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 60,06 102,09 107,14 - 

Metas - - - - - - - 70 

Estradas reconstruídas 
(km) 

Realização 
Contratada 

0 0 357,21  1.054,93 1.206,37 1.289,94 1.304,77 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 170,50   519,15 1.234,56 1.279,44 - 

Metas  - - -  -  - -  - 1.500 

Operações de tratamento 
de pontos negros 
rodoviários (n.º) 

Realização 
Contratada 

0 0 4 65  69 55 56 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 24 46 - 

Metas - - - 22 - - - 76 

 
 

Indicadores Comuns Comunitários (core indicators) 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Observações 

Emprego criado 

1. Empregos criados 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 0 43 117 - 

O emprego criado está 
associado a 101 operações 
concluídas 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 43 117 - 

Metas - - -       - - 

2. dos quais: 
homens 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 0 19 40 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 19 40 - 
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Metas - - -       - - 

3. dos quais: 
mulheres 

Realização 
Contratada 

0 0 0 0 0 24 77 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 24 77 - 

Metas - - - - - - - - 

Transportes 

13. N.º de projetos 
de Transportes 

Realização 
Contratada 

0 0 49 139 188 199 199 - 

Ver acima “Observações” 
relativas ao OE 3 – 
Qualificação dos Serviços 
Regionais de Mobilidade e 
Transportes 

Realização 
Executada 

0 0 0 23 84 141 178 - 

Metas - - -       - 150 

14. N.º de km de 
novas estradas 

Realização 
Contratada 

0 0 7 77 94 119 110 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 60 102 107 - 

Metas - - -       - 70 

16. N.º de km de 
estradas 
reconstruídas 

Realização 
Contratada 

0 0 357 1.055 1.206 1.290 1.305 - 

Realização 
Executada 

0 0 0 171 1.040 1.235 1.279 - 

Metas - - - - - - - 1.500 

22. Acréscimo de 
população servida 
por intervenções de 
expansão de 
sistemas de 
transporte urbano 

Realização 
Contratada 

0  38.940 161.342 161.342  0 - 

Os projetos associados a 
este indicador foram 
transferidos para o POVT, 
não tendo havido, até ao 
final de 2013, projetos 
aprovados que contribuam 
para estes indicadores. 
Apesar de a elegibilidade 
continuar no PO Norte, não 
é previsível a aprovação de 
projetos nesta tipologia, 
pelo que não é possível 
quantificar uma meta ("não 
disponível") 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 161.342 0 0 - 

Metas - - - - - - - - 

Educação 

36. N.º de projetos 
(Educação) 

Realização 
Contratada 

0 241 254 292 331 356 383   

Ver acima “Observações” 
relativas aos indicadores de 
educação relativos OE 1 – 
Qualificação dos serviços 
coletivos territoriais de 
proximidade. 
Cada um dos indicadores 
resulta da soma dos 2 
Indicadores do PO 
correspondentes. 

Realização 
Executada 

0 0 17 134 218 278 312   

Metas - - - - - - - 337 

37. N.º de alunos 
que beneficiam das 
intervenções 

Realização 
Contratada 

0 52.907 55.933 66.466 88.910 109.346 116.445 - 

Realização 
Executada 

0 2.635 3.744 20.484 56.950 78.573 89.636 - 

Metas - - - - - - - 75.000 

Reabilitação Urbana 

39. N.º de projetos 
que asseguram a 
sustentabilidade e 
melhoram a 
atratividade das 
cidades 

Realização 
Contratada 

0 0 14 373 489 427 439 - 

Foram consideradas as 
operações de Regeneração 
Urbana (PRU). 

Realização 
Executada 

0 0 0 13 68 159 278 - 

Metas - - - - - - - 400 

Competitividade das Cidades 

40. N.º de projetos 
que visam estimular 
a atividade 
empresarial, o 
empreendedorismo 
e a utilização das 
novas tecnologias 

Realização 
Contratada 

0 0 0 40 38 38 38 - 

Foram consideradas as 
operações de Redes 
Urbanas para a 
Competitividade e para a 
Inovação (RUCI). 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 1 1 4 - 

Metas - - - - - - - 40 
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Inclusão Social 

41. Nº de projetos 
dirigidos aos jovens 
e às minorias, que 
visam promover a 
oferta de serviços 
para a igualdade de 
oportunidades e a 
inclusão social. 

Realização 
Contratada 

0 0 0 39 39 65 65 - Foram consideradas as 
operações relativas a 
Equipamentos sociais 
apoiados e as operações 
de Regeneração Urbana 
(PRU) que contribuem para 
este indicador. 

Realização 
Executada 

0 0 0 0 0 20 34 - 

Metas - - - - - - - 40 

 

Para uma mais fácil apreensão da natureza dos projetos apoiados no âmbito deste Eixo Prioritário, 

apresenta-se no quadro seguinte uma síntese das operações contratadas e do respetivo nível de 

realização. 

  

Quadro 3.4.1.2– Realização contratada e executada por Regulamento Específico e tipologia de operações (Eixo 4)   

Regulamento 
Específico 

Objetivos Tipologias Elegíveis 
Tipologias 
aprovadas 

Nº Operações 
aprovadas 

/contratadas 

FEDER 
aprovado 

Taxa de 
Realização 

Equipamentos 
para a Coesão 

Local  

Reforçar o 
acesso a 
equipamentos e 
serviços 
coletivos de 
proximidade e 
pequena escala 
global 
(desportivos, 
sociais), para 
reforço da 
coesão 
territorial, 
melhoria da 
qualidade de 
vida das 
populações, 
inclusão social 
e equilíbrio das 
redes locais de 
equipamentos; 

a) Equipamentos desportivos de 
proximidade e pequena escala 
global (municipal e 
intermunicipal); 
a.i)  Equipamentos polivalentes 
e adaptáveis a atividades físico-
desportivas não formais; 
a.ii)  Equipamentos de base 
formativa; 
b) Equipamentos sociais 
(supramunicipais) 
c) Equipamentos públicos 
específicos, vocacionados para 
a promoção de serviços, 
atividades e recursos; 

a.i.1) 
Polidesportivos 

59         3.604.645,64    95% 

a.i.2)  Piscinas para 
fins recreativos 

5            504.225,44    100% 

a.ii.1)  Pavilhões 53       21.317.762,47    85% 

a.ii.2)  Piscinas 
para fins 

recreativos 
13         5.185.147,90    87% 

b.1) Creches 26         6.513.483,96    94% 

b.2) Unidades de 
Cuidados 

Continuados 
12       19.529.660,85    70% 

c) Equipamentos 
Públicos 

Específicos 
13       36.921.819,90    64% 

Subtotal:  181  1.235.901.147,14    75% 

Requalificação 
da Rede Escolar 

do Ensino 
Básico e da 

Educação Pré-
Escolar. 

Apoiar o 
financiamento à 
requalificação e 
modernização 
do parque 
escolar do 
ensino básico e 
da educação 
pré-escolar  

a) Construção de raiz de novos 
centros escolares (1.º ciclo, 
educação pré-escolar) e de 
edifícios destinados ao 2.º e 3.º 
ciclo do ensino básico e de 
escolas básicas integradas; 
b) Ampliação, requalificação e 
conservação de escolas 
destinadas ao 1.º ciclo do 
ensino básico e 
estabelecimentos de educação 
pré-escolar e escolas 
destinadas ao 2.º e 3.º ciclo 
básico e escolas básicas 
integradas. 

a.1) Construção de 
raiz de novos 

centros escolares 
207    366.074.850,22    86% 

b.1) Ampliação, 
requalificação e 
conservação de 

escolas do 1º CEB 
e Educação Pré-

escolar 

164    156.665.426,37    73% 

a.2) Construção de 
escolas básicas 

que integrem o 2º e 
3º CEB e EBI 

7       30.664.543,82    85% 

b.2) Ampliação, 
requalificação e 
conversão de 

escolas básicas 
que integrem o 2º e 

3º CEB e EBI 

9       22.948.827,38    98% 
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Regulamento 
Específico 

Objetivos Tipologias Elegíveis 
Tipologias 
aprovadas 

Nº Operações 
aprovadas 

/contratadas 

FEDER 
aprovado 

Taxa de 
Realização 

Subtotal:  387    576.353.647,79    83% 

Reabilitação 
Urbana  

1. Apoiar 
operações 
enquadradas 
nos Programas 
de Ação 
aprovados no 
âmbito das 
"Parcerias para 
a Regeneração 
Urbana" (PRU) 
ou nos 
Programas 
Estratégicos 
aprovados no 
âmbito das 
"Redes 
Urbanas para a 
competitividade 
e Inovação" 
(RUCI); 
2. A título 
excecional, 
apoiar 
operações 
realizadas em 
aglomerados 
ou zonas que 
contribuam 
para o reforço 
da rede urbana 
através da 
valorização de 
equipamentos, 
espaços 
públicos, ou 
valores 
patrimoniais 

a) Qualificação do espaço 
público; 
b) Qualificação do ambiente 
urbano; 
c) Equipamentos públicos de 
apoio e promoção do 
desenvolvimento económico; 
d) Equipamentos públicos de 
apoio ao desenvolvimento social 
e de promoção de inclusão 
social; 
e) Equipamentos públicos de 
promoção e dinamização do 
desenvolvimento cultural; 
f) Ações de reabilitação para 
melhoria qualificada das 
acessibilidades físicas e dos 
serviços; 
g) Equipamentos de 
disseminação da utilização de 
tecnologia da informação e 
comunicação, respeitantes à 
criação de redes de banda 
larga, incluindo as redes sem 
fio; 
h) Operações admitidas no 
âmbito das PRU ou RUCI; 
I) Estudos e trabalhos de 
conceção das operações de 
Reabilitação Urbana, simples ou 
sistemáticas; 
j) Ações inovadoras de gestão 
do espaço público do edificado. 

a) 152 140 847 081,73 77% 

b) 92 77 709 679,25 84% 

c) 39 29 302 396,19 57% 

d) 14 9 188 433,56 44% 

e) 28 9 068 767,19 78% 

g) 2 1 290 231,86 27% 

h) 135 41 209 525,49 56% 

l 1 21 600,00 100% 

Subtotal:  463 308 637 715,27 73% 

Iniciativa 
Comunitária 

JESSICA 

Contribuições 
financeiras dos 
PO do QREN 
para o Fundo 
de 
participações 
JESSICA, bem 
como os 
investimentos 
subsequentes 
concretizados 
pelos FDU, 
através dos 
quais serão 
apoiados os 
projetos 
Urbanos. 

a) reabilitação e regeneração 
urbana (incluindo equipamentos 
e infraestruturas urbanas); 
b) Eficiência energética e 
energias renováveis em áreas 
urbanas; 
c) Revitalização da economia 
em áreas urbanas (direcionadas 
para as PME´s e empresas 
inovadoras); 
d) Disseminação das 
tecnologias de informação e da 
comunicação em áreas 
urbanas, incluindo redes de 
banda larga e sem fios. 

JESSICA 1 
                

45.000.000,00    
100% 

Subtotal:  1      45.000.000,00    100% 

Mobilidade 
Territorial 

Apoiar 
operações 
relativas a 
acessibilidades 
e transportes 
nacionais, 
regionais, 
locais e 
urbanos que 
concorram para 
melhorar a 
circulação de 

pessoas e de 
mercadorias, 
promover a 
coesão 
territorial, 

1. Redes e Sistemas Urbanos 
de Mobilidade; 
2. Redes e Sistemas Nacionais, 
Regionais e Locais de 
mobilidade; 

nº 1 17 
                    

8.059.137,81    
84% 

nº 2 182 
                 

110.121.266,95    
93% 
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Regulamento 
Específico 

Objetivos Tipologias Elegíveis 
Tipologias 
aprovadas 

Nº Operações 
aprovadas 

/contratadas 

FEDER 
aprovado 

Taxa de 
Realização 

qualificar e 
integrar 
espaços 
regionais, 
reforçar a 
competitividade 
empresarial e 
articulação 
urbana.  

Subtotal:  199     118.180.404,76    92% 

 
 
 

 

3.4.2. Análise qualitativa131 

 

Enquadramento Normativo 

Este Eixo Prioritário contribui para a prossecução de um conjunto três objetivos específicos 

subjacentes à prioridade estratégica de colocar as pessoas e as suas comunidades no centro da 

estratégia sustentável de desenvolvimento regional, promovendo o seu bem-estar, a coesão local e 

uma sociedade inclusiva, desenvolvendo um sistema urbano simultaneamente competitivo e 

equilibrado, criando igualdade de oportunidades de acesso a níveis mínimos de serviços públicos e 

concretizando as aspirações de uma sociedade plural e diversificada. 

Os regulamentos específicos aplicáveis (8), na sua configuração inicial (incluindo aprovação de 

critérios de seleção), foram estabilizados no final de 2007 no que se refere à Política de Cidades e à 

Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar, sendo que 

os restantes apenas foram ultimados já em 2008 e, no caso da Iniciativa JESSICA, em 2010. 

Uma vez transferida do POVT a elegibilidade das Escolas do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico, o 

respetivo RE passou também a integrar o leque dos que enquadram os apoios do Programa ON.2.  

Já no final de 2013, foi preparada uma alteração ao Regulamento Específico “Reabilitação Urbana”, 

tendo em vista fixar uma data limite para a prorrogação do prazo de vigência dos contratos de 

financiamento a considerar para efeitos da redução da taxa de cofinanciamento para 50%. No 

entanto, esta apenas veio a ser aprovada pela CMC já no início de 2014. 

Para além dos ajustamentos transversais entretanto efetuados aos vários RE do QREN, não são de 

assinalar, em 2013, mudanças significativas no enquadramento normativo. 

 

Concursos e Processo de Seleção 

Até ao final do ano de 2013, foram abertos 106 concursos (91 no âmbito da Contratualização e 15 

nas restantes tipologias), 98.11% dos quais se encontravam decididos a 31-12-2013. A dotação 

                                                           
131

 Salienta-se que, não obstante a Iniciativa JESSICA ter passado a integrar este Eixo Prioritário, dada a sua especificidade 
remete-se a análise detalhada para o ponto “2.6.2. Instrumentos de Engenharia Financeira” deste Relatório. 
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FEDER associada aos concursos abertos ascendeu a 1.133,5 M€, registando-se 1.254,7 M€ nas 

operações aprovadas no âmbito dos concursos já decididos, 56% dos quais na nas tipologias 

contratualizadas. 

 

 Quadro 3.4.2.1: Processo de seleção por concurso e/ou períodos de candidatura a 31/12/2013 

Eixo Prioritário 
Dotação de 

Fundo 

Total Em aberto  Encerrados 
Tempos médios de 

decisão 

Nº Fundo Nº Fundo Nº 
Fundo 

concurso 

Dos quais decididos Dias 
previstos 

Dias 
efetivos Nº Fundo aprovado 

PO 2.661.645 417 2.860.728 0 0 417 2.860.728 398 3.070.783 77 168 

EP 4 1.133.513 106 1.064.683 0 0 106 1.064.683 104 1.254.711 158 242 

Contratualização 623.795 91 628.909 0 0 91 628.909 91 702.602 47 109 

Outros[
132

] 509.717 15 435.774 0 0 15 435.774 13 552.109 254 357 

Unidade: Milhares de Euros 

 

A dinâmica de abertura de avisos foi mais expressiva nos anos de 2009 e 2010. Em 2012, foi apenas 

aberto um concurso na tipologia “Equipamentos e serviços coletivos de proximidade (coesão local) ”, 

correspondente a uma oferta de FEDER de 12 milhões de Euros, destinado a financiar a nova 

tipologia acolhida neste Eixo em resultado da última reprogramação (esquadras das forças de 

segurança pública), no âmbito do qual foram submetidas 17 candidaturas. Em 2013 não foram 

abertos concursos no Eixo Prioritário 4.  

Registam-se, neste Eixo, níveis de admissibilidade claramente superiores aos valores médios do 

Programa no que respeita ao nº de candidaturas (63%), em especial nos Avisos da Contratualização 

(97%). Idêntica circunstância se verifica no que respeita ao custo total associado. Foram admitidas 

1.584 candidaturas de entre as apresentadas no âmbito de concursos decididos, o que corresponde a 

uma taxa de admissibilidade de 92% face ao nº de candidaturas e 91% ao custo total apresentado. 

Por seu lado, a taxa de aprovação bruta do Eixo (aprovadas/apresentadas) ascendia 80% no que se 

refere ao número de operações e 77% relativamente ao custo total, ambas significativamente 

superiores aos valores médios do Programa (48% em ambos os parâmetros). 

Em termos líquidos acumulados (descontadas as anulações/rescisões), até 31.12.2013, 

encontravam-se aprovadas 1231 operações (Contratualização: 576; Outros: 655), representando um 

FEDER global de 1.141,7 M€.  

Até essa data, por desistência dos próprios promotores ou por iniciativa da Autoridade de Gestão, em 

resultado do processo de monitorização dos compromissos sem capacidade de execução e da 

transferência para o POVT de algumas tipologias, nomeadamente “Mobilidade Territorial” e “Ciclo 

Urbano da Água - “vertente em baixa””, foram anuladas/rescindidas 184 operações, no valor de 240 

M€, o que corresponde à maior taxa de anulação verificada no PO, considerando o FEDER envolvido 

(9%). O contributo mais expressivo em número de operações anuladas/rescindidas é dado pelas 
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Parcerias para a Regeneração Urbana (70 operações), devido ao facto de não reunirem condições 

para serem executadas, seguida do Ciclo Urbano da Água - “vertente em baixa” (54 operações), 

devido à transferência de operações para o POVT. No entanto, no que se refere ao Fundo aprovado 

associado às duas tipologias, a situação é inversa com 55,4 M€ associados ao Ciclo Urbano da Água 

- “vertente em baixa” e 24,5 M€ às Parcerias para a Regeneração Urbana. 

Situam-se neste Eixo as tipologias de investimento público com maior procura e aprovação, quer em 

nº de candidaturas, quer em FEDER total envolvido. A Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 

Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar, com um valor FEDER associado de 45,78% do total de 

Fundo programado para o Eixo 4 e com 30,14% do número de operações, seguida das Parcerias 

para a Regeneração Urbana, com 24,43% do total de FEDER do Eixo e 34,52% do número de 

operações. São também apoiadas neste Eixo as tipologias de operações com maior investimento 

médio: a Requalificação da Rede Escolar (3,35 M€, no caso das EB23 e 1,41 M€, nas EB1 e JI). 

Por último, cabe referir que, até ao final de 2013, estavam ainda pendentes de decisão 2 concursos 

da tipologia Equipamentos e serviços coletivos de proximidade (coesão local), correspondentes a 16 

candidaturas e 8 operações admitidas, respetivamente.   

 

Tempos médios de decisão 

Os tempos médios efetivos de decisão no caso da Contratualização (109 dias, superiores aos 47 dias 

previstos para análise) são substancialmente inferiores à média do Programa (168 dias). Nas 

tipologias não contratualizadas registam-se prazos efetivos médios de análise (357 dias) 

significativamente superiores à média do Programa, evidenciando um grande desvio face aos 

previstos em sede de abertura de concurso (103 dias), em grande medida explicado pelo elevado 

número de candidaturas aos avisos, que ultrapassaram em muito as expectativas, e pelos 

constrangimentos processuais em sede de análise das candidaturas apresentadas. Para esse prazo 

contribuem ainda o significativo período de pendência dos 2 Avisos que, no final de 2013, ainda se 

encontravam por decidir. 

 

Execução 

O quadro seguinte apresenta os principais indicadores financeiros relativos à implementação dos 

apoios do Eixo, de modo geral, evidenciando o seu bom desempenho na ótica da execução, 

indicadores que apresentam os valores mais elevados do Programa.  

 

Quadro 3.4.2.2: Principais indicadores financeiros do Eixo 4 

Eixo Prioritário 
Nº de Operações 

aprovadas 

Indicadores financeiros (Fundo) % 

Taxa de 
compromisso 

Taxa de execução Taxa de realização 
Taxa de 

pagamento 
Taxa de reembolso 
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(AP/PR) (EX/PR) (EX/AP) (PG/AP) (PG/EX) 

Total PO 6.203 101,28% 69,53% 68,65% 70,81% 103,15% 

EP 4  1.231 100,73% 81,75% 81,16% 81,10% 99,92% 

Contratualização 576 103,40% 87,15% 84,28% 83,04% 98,52% 

Outros 655 97,46% 75,14% 77,10% 78,58% 101,91% 

 

Do montante de fundo comunitário aprovado, encontravam-se executados, a 31 de Dezembro de 

2013, cerca de 926,3 M€ (sendo que 58,7% correspondem à Contratualização), tendo sido 

efetivamente pagos aos beneficiários 925,9 M€. O facto do valor efetivamente pago aos beneficiários 

ser inferior ao montante executado, situação que se regista na Contratualização (cerca de 8,03 M€) 

deve-se à existência de um elevado número de operações concluídas que se encontram em situação 

de retenção dos 5% finais, só libertados após a aprovação dos respetivos Relatórios de Execução 

Final. 

Como se evidencia na Figura 2.1.2.7 - Evolução da Execução do EP4133 e a figura seguinte também 

permite constatar, registou-se um significativo incremento da execução no decurso do ano de 2013, 

salientando-se a evolução da taxa de execução de 67,28% (2012) para 81,75% (2013), à semelhança 

do que já havia acontecido no anterior. 

 

Figura 3.4.2.1: Evolução recente dos níveis de compromisso, execução e pagamentos no Eixo 4 

 

Em termos absolutos, durante o ano de 2013, a execução das operações do Eixo Prioritário 4 

correspondeu a 164,1 M€, dos quais 49,2 M€ referentes às operações incluídas na delegação de 

competências nas CIM e na AMP, e 114,9 M€ nas demais operações deste Eixo, sob gestão direta da 

Autoridade de Gestão. 

Tal como já se referiu a propósito do Eixo 3, também no Eixo 4 a aplicação da metodologia de 

descativação de compromissos, embora se tenha traduzido numa sobrecarga de trabalho de gestão, 

bem como a aceleração da execução das operações e o aumento do número de projetos encerrados, 

com a correspondente necessidade de intensificação dos trabalhos de acompanhamento da 
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execução física dos projetos, permitiu uma mais correta avaliação da taxa de compromisso e a 

abertura de novos avisos para apresentação de candidaturas.  

A intensificação do acompanhamento da execução das operações traduziu-se no aumento do número 

de visitas de acompanhamento (físico, administrativo e financeiro). Assim, durante o ano de 2013, 

foram realizadas 237 visitas de acompanhamento a operações das tipologias do Eixo 4. 

 

Aprovação e Execução por Sub-Região, Beneficiário e Área de Atividade 

No que concerne à distribuição regional por NUTS III destaca-se o Tâmega com cerca de 21,53% do 

nº de candidaturas (50% na contratualização; 50% nas restantes) e 21,80% do FEDER aprovado (64% 

na contratualização; 36% nas restantes). 

 

Figura 3.4.2.2: Aprovação e execução por NUTS III – Eixo 4 

 

 

 

 

No que concerne à distribuição por tipologia de beneficiário, assinala-se o peso preponderante da 

Administração Autónoma Local, com cerca de 87,41% do nº de candidaturas e 88,51% do FEDER 

aprovado. 

 

Quadro 3.4.2.3 - Operações aprovadas (aprovadas/contratadas/concluídas) em 31/12/2013, por Eixo / Tipologia de Beneficiários 

Eixo Prioritário / Tipologia de Beneficiários N.º Operações FEDER Aprovado FEDER Executado 
Taxa de 

Realização 

Execução do FEDER Aprovado

Sum of Fields

67 000 000

FEDER não executado

FEDER executado

Nº Operações

83

115 - 139

165 - 174

265

200 000 000

Execução do FEDER Aprovado

76,1%

76,5%

% Taxa de execução

FEDER Aprovado (€)

100 000 000

50 000 000

82,0%

79,9%

82,8%

89,4%

73,3%

81,6%
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Execução do FEDER Aprovado

76,1%

76,5%

% Taxa de execução
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Execução do FEDER Aprovado

Sum of Fields

67 000 000
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73,3%

81,6%
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Eixo Prioritário / Tipologia de Beneficiários N.º Operações FEDER Aprovado FEDER Executado 
Taxa de 

Realização 

PO 6203 2.695.723  1.850.530  68,6% 

EP 4 1231 1.141.749  926.635  81,2% 

Administração Autónoma Local 1076 1.010.586  829.367  82,1% 

Administração Direta Serviços Centrais 1 1.700  1.570  92,4% 

Administração Direta Serviços Periféricos 5 2.147  1.631  76,0% 

Administração Indireta Serviços Personalizados 2 1.377  1.377  100,0% 

Agências e associações de desenvolvimento regional e local 1 106  105  99,9% 

Associações empresariais 7 2.197  1.417  64,5% 

Associações Públicas 1 1.290  880  68,2% 

Centros de I&D 2 343  343  100,0% 

Empresas não financeiras públicas e participadas maioritariamente pelo sector público 27 26.846  14.701  54,8% 

Entidade Privada sem fins lucrativos 102 92.026  72.232  78,5% 

Fundação 3 127  120  94,3% 

Fundações, organizações não-governamentais (ONG) e outras associações  1 1.412  1.399  99,1% 

Instituições do Ensino Superior 3 1.593  1.493  93,7% 

Unidade: Milhares de Euros 

 

Nas candidaturas aprovadas no final de 2013, é evidente a preponderância de operações de 

beneficiários da Administração Autónoma Local (Municípios), representando 87,41% do total das 

operações aprovadas. 

Quanto à distribuição por área de atividade, assinala-se o maior peso da “Construção”, com cerca de 

37,61% do número de candidaturas, enquanto a “Educação” tem um peso de 50,48% do FEDER 

aprovado. 

 

Quadro 3.4.2.4 - Operações aprovadas (aprovadas, contratadas e concluídas) em 31/12/2013, por Eixo / Atividade Económica 

Eixo Prioritário / Atividade Económica N.º Operações FEDER Aprovado FEDER Executado Taxa de Realização 

PO 6203 2.695.723 1.850.530 68,65% 

EP 4 1231 1.141.749  926.635  81,16% 

Acão social e serviços coletivos, sociais e pessoais 181 93.577  70.163  74,98% 

Atividades financeiras 1 45.000  45.000  100,00% 

Construção 463 308.638  224.519  72,75% 

Educação 387 576.354  477.914  82,92% 

Transportes 199 118.180  109.038  92,26% 

Unidade: Milhares de Euros 
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Complementaridade com outros instrumentos 

Também não se verifica, no Eixo 4, o recurso à possibilidade do financiamento através do FEDER de 

ações abrangidas pelo âmbito de intervenção do FSE134. 

 Salienta-se apenas a situação dos Equipamentos Sociais cujo funcionamento está dependente do 

estabelecimento de acordos com a Segurança Social e Administração Regional de Saúde. A 

Autoridade de Gestão do ON.2 estando ciente da dificuldade na obtenção dos Acordos de 

Cooperação com a Segurança Social no que respeita às Creches e, sobretudo, da incerteza 

relativamente à integração na RNCCI, no caso das Unidades de Cuidados Continuados, tem vindo a 

envidar esforços no sentido de, junto das entidades que tutelam estes equipamentos sociais – 

Segurança Social e Administração Regional de Saúde, tentar abreviar soluções para estes 

problemas. 

Em síntese, regista-se que no primeiro Concurso, de 2009, destinado à construção, remodelação e 

equipamento de Creches, tendo sido aprovados e contratados 27 projetos, apenas houve uma 

rescisão de contrato de financiamento antes de iniciada a obra. Assim, de um universo de 26 creches, 

encontram-se 13 concluídas no programa, estando a funcionar com acordo de cooperação com a 

Segurança Social. Das 13 restantes, existem 6 a aguardar a celebração do acordo. 

No Concurso lançado em 2010 visando a construção de Unidades de Cuidados Continuados, foram 

aprovados e contratados 19 projetos, 7 dos quais rescindiram o respetivo contrato de financiamento, 

antes de iniciarem a sua execução, devido à incerteza relativamente à integração na Rede Nacional 

de Cuidados Continuados (RNCCI). Destas 12 Operações, existem 3 que terminaram física e 

financeiramente, encontrando-se uma integrada na Rede (com acordo com a Segurança Social e 

Administração Regional de Saúde) e as outras duas a aguardar uma resposta ao pedido 

apresentado. 

Remete-se ainda para a informação disponibilizada noutras partes deste Relatório
135

. 

 

Boas Práticas 

Os projetos adiante apresentados constituem operações com execução física já concluída e são 

demonstrativos de boas práticas desenvolvidas no âmbito das tipologias apoiadas neste Eixo.  

Encontram-se em anexo as respetivas fichas de projeto, apresentando-se de seguida a identificação 

das referidas operações, bem como os motivos pelos quais as mesmas foram consideradas 

relevantes: 
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 Previsto no n.º 2 do artigo 34.º do Regulamento (CE) 1083/2006, de 11 de Julho. 
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 Reabilitação Urbana: Operação “Req. Urb. e Ambiental do Bairro do Lagarteiro - Novos 

Espaços Públicos” - A intervenção, promovida pelo Município do Porto, contemplou o 

redesenho urbano da área em causa com a consequente qualificação do espaço público 

através de uma profunda reestruturação da rede viária (com a eventual criação de novas 

acessibilidades, estacionamento, …) e de hierarquização da circulação de veículos e peões, o 

tratamento paisagístico dos espaços exteriores do bairro (novas áreas verdes, percursos 

pedonais, mobiliário urbano, …), a modernização das redes de infraestruturas existentes 

(drenagem de águas residuais e pluviais, de abastecimento de água, iluminação pública e de 

telecomunicações) e a eventual criação de uma rede de abastecimento de gás.  

Acrescente-se ainda que, encontrando-se o Bairro do Lagarteiro inserido na área de 

intervenção do Plano de Pormenor do Parque Oriental, que dotará toda aquela área de uma 

importante mancha verde com a criação de um parque urbano ao longo do troço concelhio do 

Rio Tinto, exigiu naturalmente que as condições ambientais fossem um dos princípios fatores 

da intervenção, assegurando a boa articulação entre as diferentes intervenções levadas a 

efeito.  

Assim, a intervenção promoveu uma estratégia que proporciona novas perspetivas de 

reordenamento interno (e externo) do espaço público potenciando a ancoragem do bairro na 

envolvente próxima, conduzindo à melhor integração na cidade de uma área tão sensível, 

qualificando-a e tornando-a como um dos “fatores determinantes da qualidade de vida da 

população”. Tratando-se de um bairro social com problemas de exclusão social, a sua 

abertura à comunidade envolvente contribui de forma decisiva para minorar os problemas da 

comunidade residente, bem como para o aumento da segurança urbana. 

 Rede de Equipamentos Sociais: Operação “Dignitas Vitae” - Com esta Operação, 

promovida pelo Centro Social Paroquial de Deão (Viana do Castelo), foram criados 40 lugares 

numa Creche construída de raiz, satisfazendo uma necessidade social urgente, tendo em 

conta que as crianças que frequentavam as instalações existentes, à data da candidatura, se 

encontravam em instalações provisórias, desde 1999. 

O Centro Social Paroquial de Deão levou a efeito a construção de um equipamento destinado 

ao apoio social, nomeadamente uma estrutura residencial para idosos e uma creche (valência 

objeto do financiamento). Ao nível das opções de arquitetura foram construídos dois edifícios 

geminados com igual implantação e forma, com 2 pisos para o Lar e um piso para a Creche. 

Ambos os edifícios se encontram organizados a partir de um hall comum. 

O projeto em causa responde plenamente aos objetivos dos apoios enquadrados pelo 

Regulamento Específico – “Equipamentos para a coesão local” e aos objetivos do Aviso no 

âmbito do qual foi apresentado. Salienta-se a melhoria das condições do acesso e utilização 

do equipamento por parte de um número significativo de crianças e a qualidade da solução 

arquitetónica que privilegiou a boa integração com outras valências sociais (residência de 
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idosos). O equipamento encontra-se já em funcionamento, sendo o mesmo assegurado por 

acordo com a Segurança Social, encontrando-se com a totalidade das vagas preenchidas. 

 Rede de Equipamentos Sociais: Operação “Unidades de Cuidados Continuados - 

Unidade de Longa Duração e Manutenção” - Esta Operação corresponde à criação de uma 

Unidade de internamento de Longa Duração e Manutenção, no Hospital da Ordem da 

Trindade, com uma capacidade para 26 camas disponíveis para a rede de cuidados 

continuados.  

A intervenção permitiu a adaptação do espaço físico do sector de internamento de um dos 

pisos do Hospital (1.043 m²) e a aquisição de equipamento. 

O projeto constitui uma boa concretização dos objetivos do Regulamento Específico – 

“Equipamentos para a coesão local” e do Aviso destinado a apoiar “Unidades de Cuidados 

Continuados Integrados a Pessoas Dependentes”, numa zona com evidentes carências.  

Realça-se, entre as suas caraterísticas, o facto de: a) potenciar um equipamento pré-

existente, ajustando-o a respostas adequadas as alterações de funcionalidade que decorrem 

do envelhecimento, e permitindo que a Unidade beneficie de serviços disponibilizados por 

outras valências do Hospital; b) constituir um equipamento com um histórico de procura que 

ultrapassa o nível municipal; c) ter assegurado a integração na Rede Nacional de Cuidados. 

 Construção do Centro Cultural de Viana do Castelo - Coliseu e Arranjos Exteriores 

A operação apoiou a criação de um equipamento que visa garantir condições para uma 

consolidação do posicionamento de Viana do Castelo e do Minho-Lima, enquanto centro de 

eventos culturais e congressos de natureza económica e como destino turístico cultural e 

náutico. Promovida pelo Município de Viana do Castelo, conta com a parceria de outras 

entidades (AEVC, APHORT, CIM do Alto Minho, Fundação de Serralves e IPVC). 

Compreende a construção de um novo equipamento multifuncional adequado à realização de 

grandes eventos, com capacidade para 1500 lugares em feiras e mostras e mais 2100 

lugares em eventos culturais) e a qualificação da envolvente do CCVC, compatibilizando a 

frente ribeirinha com o novo equipamento. 

Entre os motivos para a sua identificação como “boa prática”, realça-se: a) ao nível ambiental, 

as soluções energéticas sustentáveis integradas e complementares de poupança energética; 

b) ao nível de igualdade oportunidades e de género, o facto de o equipamento dispor de um 

espaço reservado e rampas de acesso para pessoas com dificuldades motoras, e de 3 dos 5 

colaboradores serem mulheres; c) ao nível do emprego, a previsão de um acréscimo de 

necessidades de trabalhadores, para além dos colaboradores permanentes; d) ao nível da 

programação, o facto de o CCVC ter vindo a desenvolver uma programação eclética e 

inclusiva, quer do ponto de vista temático quer quanto ao público-alvo. 
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3.4.3. Problemas significativos encontrados e medidas tomadas para os resolver 

 

De modo geral, aplicam-se também ao Eixo 4 os aspetos já identificados a propósito do Eixo 3 (ver 

ponto 3.3.3), com os matizes também sublinhados na análise qualitativa supra, no que respeita aos 

motivos dos atrasos verificados na aprovação de projetos (ver ponto 3.4.2). 
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4.1. Grandes projetos 

 

A última decisão do Programa não contempla qualquer lista indicativa de Grandes Projetos. 

Posteriormente a essa decisão, foi iniciada a instrução de três projetos entretanto identificados, 

prevendo-se que a comunicação formal se concretize até ao final do primeiro semestre de 2014.  

Faz-se, de seguida, uma apresentação dos três grandes projetos até à data identificados. 

 

NORTE-07-0666-FEDER-000035 - “Implantação de Redes de Banda Larga de Nova Geração em 

Zonas Rurais da Região Norte” - Promovido pela Dstelecom Norte SA 

 

Aprovação do projeto pelo ON.2 

A operação NORTE-07-0666-FEDER-000035, designada “Implantação de Redes de Banda Larga de 

Nova Geração em Zonas Rurais da Região Norte”, promovida pela Dstelecom Norte SA, foi aprovada 

pela Comissão Diretiva do ON.2 em 3.02.2011, tendo o respetivo contrato de financiamento sido 

celebrado em 4.02.2011. Na decisão de aprovação foram considerados os seguintes dados: 

- Investimento Total – 49.850.857,52 Euros 

- Investimento Elegível – 49.850.857,52 Euros 

- Comparticipação FEDER – 34.895.600,26 Euros 

- Taxa de comparticipação – 70%. 

Descrição do Projeto: 

A Operação visa a instalação de uma rede de banda larga de nova geração nas zonas rurais do Norte com falhas de 

mercado, isto é, em áreas no Norte do país onde o “mercado” não encontre condições operacionais de disponibilização 

destes serviços, abrangendo, em concreto, 44 concelhos e 842 Freguesias. O investimento irá permitir que estes 44 

concelhos de zonas rurais que atualmente não têm qualquer acesso a internet de banda larga de alta velocidade ou este 

é muito limitado, possam usufruir da mesma. Com a instalação da rede da fibra ótica, a produção em causa terá acesso a 

“Internet de Alta Velocidade” o que permitirá melhorar significativamente as condições para a produção de conteúdos 

online, devido ao aumento da velocidade na transferência desses mesmos conteúdos. A DST-N propõe a construção de 

uma rede totalmente suportada em fibra ótica até à entrada dos edifícios dos utilizadores finais. A rede proposta para a 

disponibilização dos serviços de comunicações irá garantir os 100 Mbps, sendo a sua arquitetura capaz de responder a 

outros débitos que possam vir a ser solicitados pelo mercado. 

A candidatura está estruturada numa ação única, contemplando o investimento a empreitada, aquisição e instalação do 

equipamento ativo e passivo (que constituem a parte mais significativa do mesmo), fiscalização, estudos, projetos e 

licenciamento, consultoria TIC e demais assessorias, designadamente comercial, de marketing e estratégia. 

Os objetivos da Operação “Implantação de Redes de Banda Larga de Nova Geração em Zonas Rurais da Região Norte” 

passam pela generalização do acesso à Internet e a Redes de Nova Geração. A construção de infraestruturas de Banda 

Larga em zonas rurais na região Norte, onde este tipo de serviço não seja disponibilizado por outros operadores por falta 

de condições operacionais, encerra importantes fatores de competitividade e bem-estar que vão proporcionar um 

encurtamento na dicotomia que existe no país entre as zonas rurais e as urbanas, condição fundamental para a coesão 
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territorial e, acima de tudo, a defesa da igualdade de oportunidades. 

A Operação contribuirá para a convergência regional no espaço nacional com uma dinâmica de criação de valor 

acrescentado muito positiva. 

Poderão ser destacados os seguintes objetivos gerais: 

• Aumentar a competitividade e a atratividade da região (melhores infraestruturas); 

• Permitir mais e melhores serviços aos munícipes e aos agentes económicos; 

• Aumentar a eficácia e a eficiência dos recursos da administração local e de outras entidades (hospitais, escolas, justiça, 

etc.); 

 

Na sequência da revisão do investimento total desta operação para um limiar superior a 50 milhões 

de Euros, pelo facto de se considerar o montante do IVA no respetivo cômputo, na sequência do 

entendimento veiculado pela Comissão Europeia, a Autoridade de Gestão do ON.2 diligenciou junto 

do IFDR no sentido da notificação desta operação como Grande Projeto. Sobre esse aspeto será 

prestada informação mais detalhada no ponto 4.2 infra. 

 

Grande Projeto – processo de apresentação à Comissão Europeia 

No enquadramento supra, salienta-se que foi solicitado pela Autoridade de Gestão ao IFDR o código 

de Grande Projeto em finais de 2013, tendo sido o mesmo atribuído em 17.12.2013. Já foram 

efetuadas diversas iterações com o IFDR no sentido de estabilizar uma versão do Formulário de 

Grande Projeto para posterior envio da notificação à CE. Estima-se a conclusão deste processo no 

primeiro semestre de 2014. 

 

Execução do projeto 

A operação “Implantação de Redes de Banda Larga de Nova Geração em Zonas Rurais da Região 

Norte” em termos da respetiva execução financeira no ON.2 atingia, no final de 2013, 94,57%.  

 

NORTE-08-0269-FEDER-000001 - “Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões” – 

Promovido pela Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A 

 

Aprovação do projeto pelo ON.2  

A operação NORTE-08-0269-FEDER-000001, designada “Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de 

Leixões”, promovida pela Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. (de ora em diante 

designada apenas por APDL), foi aprovada pela Comissão Diretiva do ON.2, em 01.02.2010, tendo o 

respetivo contrato de financiamento sido celebrado em 17.03.2010. Na decisão de aprovação foram 

considerados os seguintes dados: 
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- Investimento Total – 49.753.671 Euros 

- Investimento Elegível – 49.753.671 Euros 

- Montante de Decisão - 45.750.948,19 Euros 

- Comparticipação FEDER – 25.500.000 Euros 

Taxa de comparticipação – 70%. 

Descrição do Projeto: 

O projeto, já descrito no anterior Relatório de Execução do ON.2 referente ao ano de 2012 contempla a construção de um novo 

cais para cruzeiros, permitindo a acostagem de navios cruzeiros até 300 metros de comprimento, com fundos a -10 metros 

(ZHL); um novo edifício - que abrangerá nova estação de passageiros e o parque de ciência e tecnologias do mar da 

Universidade do Porto (que funcionará em parte da cave e nos dois pisos superiores do edifício); um porto de recreio para 170 

lugares, com zona seca e serviços básicos de apoio às embarcações, à entrada da doca, e com espaços de conveniência e 

funções de apoio aos tripulantes e navegantes, sob o edifício da estação; um cais para a navegação marítimo-turística; 

acessos diretos à cidade de Matosinhos. 

 

Grande Projeto – processo de apresentação à Comissão Europeia  

Tal como já salientado no Relatório Anual de Execução referente ao ano de 2012, e na sequência da 

revisão, pela APDL, do montante do investimento total da operação em causa, o mesmo passou a 

atingir o montante de 58.726.679,22 Euros. 

Regista-se que o formulário de Grande Projeto foi enviado ao IFDR pela Autoridade de Gestão do 

ON.2 em 11.12.2013, tendo o mesmo sido revisto, em momento ulterior, incorporando já as 

sugestões apresentadas pela referida Autoridade de Certificação. Assim, nos termos da legislação 

aplicável, designadamente, o artigo 16º do Regulamento Geral Feder e Fundo de Coesão, foi 

solicitado ao IFDR em 27.02.2014 a apreciação e transmissão à Comissão Europeia, da proposta 

de  Grande Projeto referente a esta Operação, tendo em conta os dados do correspondente 

Formulário. 

 

Execução do projeto 

Sobre a execução deste projeto regista-se que a operação do “Novo Terminal de Cruzeiros do Porto 

de Leixões” conforme objeto de candidatura ao ON.2 envolve, no essencial, as seguintes duas 

empreitadas e as respetivas fiscalizações: as Obras Marítimas e o Edifício do Novo Terminal de 

Cruzeiros. Em termos da respetiva execução financeira no ON.2, a intervenção relacionada com as 

Obras Marítimas atingia, no final de 2013, 96,49% e a intervenção no Edifício do Terminal de 

Cruzeiros atingia, na mesma data, uma execução de 20,73%. 

 

NORTE-09-0448-FEDER-000129 - “Construção do Centro Materno Infantil do Norte” – 

Promovido pelo Centro Hospitalar do Porto, EPE 
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O processo de apresentação do grande projeto à CE, ainda não foi iniciado uma vez que a 

confirmação de que se estava perante um grande projeto só foi concretizada em dezembro passado, 

na sequência de um pedido de reprograma financeira da operação. Desde então, está a ser 

atualizado o estudo de viabilidade económica e financeira tendo em conta os novos valores de 

investimento e encontra-se em tratamento o formulário de Grande Projeto cuja versão final ainda não 

foi remetida à Autoridade de Gestão. 

De acordo a aprovação da reprogramação acima indicada, o cofinanciamento foi ajustado à taxa 

máxima prevista pelo Regulamento Específico “Saúde” para os beneficiários que não integra o 

perímetro de consolidação das contas públicas portuguesas e que é igual a 70%. Assim, os valores 

aprovados são os seguintes: 

- - Investimento Total – 56.098.987,78 Euros; 

- - Investimento Elegível – 35.389.927,63 Euros; 

- - Comparticipação Feder – 24.772.949,34 Euros: 

- - Taxa de comparticipação – 70%. 

No final de 2013, ainda não tinha sido atribuído o número CCI da operação. 

O projeto encontra-se em adiantada fase de execução física, estando praticamente concluída a 

empreitada de construção civil. No que respeita à execução financeira, o valor FEDER pago é de 

12,10 M€ de investimento elegível, o que corresponde a uma taxa de execução financeira de 49%.  

 

 

4.2. Projetos ambientais 

 

No âmbito do Programa não foram apoiados projetos ambientais com um custo total entre 25 e 50 

M€, pelo que nada há a assinalar na ótica do acompanhamento específico previsto no ponto 5-A do 

Anexo I do Regulamento (UE) 832/2010. 
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O Eixo 5 - Assistência Técnica tem como objetivo capacitar a Autoridade de Gestão do ON.2 para o 

eficaz desenvolvimento das suas competências, designadamente, as que respeitam à realização das 

atividades de conceção, preparação, gestão, controlo, acompanhamento, monitorização e avaliação, 

informação, publicidade, divulgação e sensibilização do PO, em geral, e das iniciativas previstas e em 

curso no seu âmbito, em particular. 

Poderá integrar, igualmente, em caso de disponibilidade financeira, a prossecução de ações visando 

um melhor conhecimento da Região Norte, bem como estudos no âmbito do desenvolvimento 

regional, como suporte à tomada de decisão e a criação de instrumentos de apoio ao planeamento e 

ordenamento do território e à gestão estratégica da Região. 

Os beneficiários da Assistência Técnica são, no caso do ON.2: a CCDRN, enquanto entidade 

responsável pelo apoio administrativo, técnico, logístico e financeiro à Autoridade de Gestão e ao 

Observatório das Dinâmicas Regionais (CODR); os Organismos Intermédios da rede dos Sistemas de 

Incentivos (OI) e as Associações de Municípios no âmbito da delegação de competências por 

subvenção global. 

Este Eixo tem uma dotação FEDER de 74.909.197 Euros, o que corresponde a 2,81% da dotação 

total do Programa, encontrando-se, assim, este valor abaixo da percentagem de 4% que, de acordo 

com o artigo 46º nº 1 alínea a) do Regulamento (CE) 1083/2006, constitui o limite máximo de dotação 

a afetar à assistência técnica. 

De acordo com o regulamentado, as candidaturas de assistência técnica são anuais, coincidentes 

com o ano económico, pelo que anualmente são abertos avisos para esta tipologia de operações. 

À semelhança de anos anteriores, foram publicitados, no início de 2013, para despesas incorridas 

durante 2013, três convites para apresentação de candidaturas, no montante global de 11 milhões de 

Euros, um para cada tipologia de beneficiários, ou seja, um convite à Autoridade de Gestão, um 

convite aos Organismos Intermédios - Sistemas de Incentivos e um convite aos Organismos 

Intermédios - Associações de Municípios. Destes três processos, encontravam-se decididos em 

31/12/2013 um conjunto de 14 operações, que abarcavam um investimento elegível de 11,1 milhões 

de Euros e um FEDER de 9,5 milhões de Euros. 

Em 31/12/2013 encontrava-se comprometida 77% da dotação disponível neste Eixo, a que 

correspondia o montante FEDER de 58 milhões de Euros, cuja utilização por beneficiário se encontra 

evidenciada no quadro que se segue. É previsível que, em 2014, ano de claro enfoque no 

encerramento, esta taxa de compromisso se altere, por libertação do FEDER não executado das 

operações de assistência técnica. 
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Quadro 5.1 – Monitorização do Eixo Prioritário 5 a 31/12/2013 

Tipo de Beneficiário 
N.º 

Operações 

Investimento 
Elegível 

Aprovado 

Fundo 
Aprovado 

Investimento 
Elegível 

Executado 

Fundo 
Executado 

Fundo 
Pago 

Taxa 
Realização 

Taxa 
Pagamentos 

Autoridade de Gestão 9 47.655 40.656 31.386 26.689 31.199 65,6% 76,7% 

CCDRN 9 47.655 40.656 31.386 26.689 31.199 65,6% 76,7% 

Organismos Intermédios - Associações 
de Municípios 

32 10.136 8.616 6.150 5.227 5.682 60,7% 65,9% 

AMP 5 2.193 1.864 1.742 1.481 1.481 79,4% 79,4% 

CIM Minho-Lima 7 1.188 1.010 1.027 873 895 86,4% 88,6% 

CIM Ave 4 1.599 1.360 1.005 854 1.002 62,9% 73,7% 

CIM Cávado 5 940 799 754 641 689 80,3% 86,2% 

CIM Douro 3 532 452 231 197 197 43,5% 43,5% 

CIM Tâmega e Sousa 5 3.101 2.636 902 766 1.031 29,1% 39,1% 

CIM Trás-os-Montes 3 582 495 488 415 388 83,7% 78,5% 

Organismos Intermédios - Sistemas de 
Incentivos 

22 9.954 8.461 8.844 7.517 7.865 88,8% 93,0% 

ADI 6 1.347 1.145 1.189 1.011 1.080 88,3% 94,4% 

AICEP 6 1.777 1.511 1.211 1.029 1.212 68,1% 80,2% 

IAPMEI 5 6.205 5.274 5.989 5.091 5.187 96,5% 98,4% 

Turismo de Portugal 5 625 531 454 386 386 72,7% 72,7% 

Total Eixo 5 63 67.744 57.733 46.379 39.433 44.746 68,3% 77,5% 

Unidade: Milhares de Euros 

 

Assim, a realização do Eixo 5 regista no final de 2013, relativamente ao aprovado, uma taxa de 

68,3%, valor muito próximo da taxa de realização do Programa e que se justifica pela tipologia das 

operações, dado existir, praticamente, coincidência entre o ano de programação e o ano de 

execução. De referir também a elevada taxa de pagamentos, 77,5%, a qual resulta 

fundamentalmente do facto dos beneficiários desta tipologia de operações beneficiarem, logo após a 

celebração dos Termos de Aceitação, de um adiantamento FEDER equivalente a 30% do fundo 

aprovado, e, também, de pagamentos Top-Up. 

A distribuição das diversas componentes de despesa a cofinanciamento era, em 31 de dezembro de 

2013, a que se representa no quadro seguinte: 

 
Quadro 5.2 – Componentes de despesa de assistência técnica

136
 

Tipo de Despesa 

2008-2012 2013 Total 

Investimento 
Elegível 

Aprovado 

Investimento Elegível 
Executado 

Investimento 
Elegível 

Aprovado 

Investimento Elegível 
Executado 

Investimento 
Elegível 

Aprovado 

Investimento 
Elegível 

Executado 

Valor Valor % Valor Valor % Valor Valor % 

Estrutura de Apoio Técnico (EAT) 28 470 26 315 61% 5 706 2 826 68% 34 176 29 141 63% 

Bens e serviços correntes de apoio à EAT 23 180 14 071 33% 4 474 75 31% 27 654 14 146 31% 

Equipamentos de Apoio à EAT 4 914 2 966 7% 728 0 2% 5 642 2 966 6% 

Obra 126 126 0% 146 0 0% 272 126 0% 

Total Eixo 5 56 690 43 478 100% 11 054 2 901 100% 67 744 46 379 100% 

Unidade: Milhares de Euros 

 

                                                           
136

 Neste apuramento o ‘Montante Elegível Executado’ considera a execução das operações à data de 31/12/2013. Contudo, a distribuição por 

2008-2012 e 2013 considerada a data de realização da despesa e não a data de validação da mesma pela Autoridade de Gestão..  
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São de destacar as despesas com as Estruturas de Apoio Técnico que, em termos acumulados, têm 

um peso superior a 60%. Esta tipologia respeita essencialmente a remunerações certas e 

permanentes com pessoal das equipas técnicas e encargos obrigatórios da entidade patronal com a 

segurança social, assim como a abonos eventuais, designadamente encargos com ajudas de custo. 

Verifica-se, inclusivamente, que a tendência é para o aumento da representatividade desta tipologia 

de despesas, uma vez que, no ano de 2013, o seu peso é já próximo dos 70%. Este comportamento 

é fundamentalmente justificado pelo facto de um conjunto representativo das despesas de 

capacitação da Autoridade de Gestão e dos Organismos Intermédios ter obtido cofinanciamento, quer 

no âmbito de outros Eixos Prioritários do ON.2, quer do PO da Assistência Técnica (POAT).  

Refira-se, a título de exemplo, o caso do financiamento por outros Eixos de estudos e ações de 

suporte à tomada de decisão no âmbito do desenvolvimento regional, da criação de instrumentos de 

apoio ao planeamento e à gestão estratégica e que visam, em geral, aprofundar o conhecimento e a 

reflexão sobre a Região Norte, designadamente, para a preparação do Programa 2014-2020. 

Os bens e serviços de apoio à gestão, que ascenderam a 33% do valor total executado, respeitam 

essencialmente a encargos com instalações, comunicações, deslocações, formação, estudos, 

avaliações, realização de reuniões dos órgãos de gestão e a trabalhos especializados, 

nomeadamente com peritos e consultores. 

A aquisição de equipamentos informáticos – hardware e software –, bem como de equipamento 

administrativo e básico, não ultrapassa os 8,3% da despesa executada. 

Relativamente aos anos anteriores, realce-se, mais uma vez, a manutenção dos encargos com as 

EAT, os peritos e os consultores. Foi, ainda, um ano de melhoria do sistema de informação do ON.2, 

incluindo o alargamento da interoperabilidade com outros Sistemas de Informação, com particular 

ênfase no Sistema de Informação do IFDR.  

Em 2013 os indicadores de realização e resultado referente ao Eixo 5 registaram a seguinte 

execução acumulada:  

 

Quadro 5.3 Realização Física do Eixo Prioritário 5 

Indicadores Eixo Até 2012 Até 2013 2014 2015 

Nº de candidaturas analisadas 

Realização Contratada
137

 4.186  5.528     

Realização Executada 289  797      

Metas       7.000 

N.º de visitas a projetos  

Realização Contratada
138

 1659  3.703      

Realização Executada 108  671      

Metas       2.000 

Nº de notícias publicadas na imprensa 
escrita (nacional, regional e local) 

Realização Contratada         

Realização Executada   4.990      

Metas       4.000 

                                                           
137

 Para este indicador foram consideradas todas as operações que, à data de 31/12/2013, registavam o estado Contratado e Concluído. Este 
último estado foi tido em conta na contabilização da ‘Realização Executada’. 
138

 Para este indicador foram consideradas as operações que constam do indicador ‘N.º candidaturas analisadas’ mas com data fim prevista de 
conclusão até 31/12/2013. Foi também tida em consideração a metodologia descrita na Orientação Técnica Específica 1 (2012). No cálculo da 
‘Realização executada’ foram consideradas todas as visitas completas registadas em Sistema de Informação, realizadas até 31/12/2013. 
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Indicadores Eixo Até 2012 Até 2013 2014 2015 

Nº de visitas/acessos ao website do ON.2 
– “O Novo Norte” 

Realização Contratada         

Realização Executada   929.965     

Metas       600.000 

 

Dada a natureza específica das operações enquadradas no Eixo 5 – Assistência Técnica, a 

realização deste Eixo acompanha normalmente a realização do Programa, apresentando taxas 

coincidentes. A principal dificuldade a referir no acompanhamento da execução do Eixo está 

relacionada com o facto de os beneficiários por atrasarem a submissão das suas candidaturas anuais 

e, consequentemente, atrasarem a apresentação dos respetivos pedidos de pagamento, que, assim, 

se concentram no final de cada ano. 
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Introdução 

 

A execução em 2013 do Plano de Comunicação do “ON.2 – O Novo Norte” como que encerra o ciclo 

de comunicação do Programa Operacional, enquadrando-se no fim da terceira e última fase, 

designada “Boas Práticas e Encerramento”. Nesta etapa, privilegiou-se o reconhecimento de projetos 

considerados casos de sucesso e deu-se início ao planeamento de um novo ciclo de aplicação dos 

fundos estruturais. 

Se, por um lado, o enfoque do ano 2013 é atribuído a ações que contribuam para exemplificar a 

aplicação mais adequada dos fundos comunitários e comunicar que, sem este investimento, parte 

significativa dos projetos de desenvolvimento regional não seriam implementados, por outro lado, a 

comunicação também se concentrou na promoção de novas ações com o objetivo de lançar os 

trabalhos para o período comunitário 2014-2020. 

Esta dupla concentração de esforços reflete não só a programação por etapas prevista no Plano de 

Comunicação do ON.2, mas também responde às pretensões dos seus atores e destinatários. 

 

Principais concretizações 

 

Divulgação da atribuição do Prémio Europeu Regiostars 2013 à UPTEC 

 

A atribuição, em 2013, do Prémio Europeu 

Regiostars, na categoria de “Crescimento 

Inteligente”, ao Parque de Ciência e Tecnologia da 

Universidade do Porto (UPTEC), um projeto que 

conta com o apoio do ON.2 na ordem dos 15 milhões 

de Euros, permitiu posicionar o branding “NOVO 

NORTE” à escala europeia, concorrendo com 

projetos de grande envergadura de regiões 

competitivas da UE. 

A Autoridade de Gestão procurou capitalizar para a 

Região do Norte o reconhecimento internacional da 

aplicação de fundos estruturais num projeto 

vocacionado para a criação de emprego qualificado, 

que se traduz nos mais de 143 projetos empresariais 

apoiados e nos mais de 900 empregos gerados. 
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Neste contexto, e em estreita parceria com o promotor, foi elaborado um Plano de Comunicação para 

coordenar a comunicação deste galardão, apostando num conjunto de ações que incluíram uma ação 

massiva de mailing, banners eletrónicos no site do ON.2, inserções publicitárias e assessoria 

mediática. 

Como resultado destas ações, é possível contabilizar, entre 1 de fevereiro e 30 de abril, mais de 47 

mil impressões dos banners eletrónicos implementados nos canais do ON.2, um número que supera 

os indicadores de avaliação estimados no Plano de Comunicação da iniciativa. Já no que se refere ao 

público alcançado a partir das redes sociais, as mensagens relativas à atribuição do prémio foram 

vistas por perto de 500 seguidores. 

 

A avaliação das notícias publicadas na comunicação social 

também permite concluir que o investimento empregue na 

comunicação deste prémio surtiu o efeito pretendido. 

Foram publicadas 15 notícias positivas, a grande maioria 

em meios online. O destaque destas peças foi dado ao 

UPTEC enquanto boa prática pública de desenvolvimento 

da Região do Norte, mas também como exemplo da 

correta aplicação dos fundos estruturais. 

O interesse da Autoridade de Gestão nesta iniciativa refletiu-se, ainda, numa participação ativa na 

cerimónia de apresentação dos finalistas do Regiostars 2014, que decorreu no contexto dos Open 

Days 2013. Aqui, o destaque foi dado à iniciativa “Art on Chairs”, um projeto do Município de Paredes, 

cofinanciado pelo ON.2 e lançado com o objetivo de internacionalizar um setor tradicional (o 

mobiliário), através de uma maior aproximação às indústrias criativas. 

 

Lançamento da iniciativa Norte 2020 

    

Capa do encarte de lançamento da 
iniciativa NORTE 2020, resultante 
de uma parceria entre a CCDRN e 
o Jornal de notícias e peça da RTP 
(disponível em 
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?
article=641051&tm=6&layout=122&
visual=61 ) 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=641051&tm=6&layout=122&visual=61
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=641051&tm=6&layout=122&visual=61
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=641051&tm=6&layout=122&visual=61
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Se o ano de 2012 ficou marcado pelo arranque dos trabalhos de preparação do ciclo 2014-2020, 

2013 foi o ano em que se implementou o grosso das ações de comunicação e se ativou a marca 

“Norte 2020”, associada aos conceitos de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. A principal 

mensagem que se transmitiu em diferentes ações de comunicação foi a importância de valorização 

dos recursos nas atividades económicas em que, na Região do Norte, exista ou possa existir-se 

massa crítica relevante.  

O planeamento do próximo ciclo comunitário marcou significativamente a estratégia de comunicação 

do ON.2 no ano de 2013. Sendo a sua divulgação um dos marcos da terceira fase do Plano de 

Comunicação, a Autoridade de Gestão concentrou-se na organização de uma grande sessão pública 

de lançamento e de diferentes ateliers temáticos, dirigidos a stakeholders com experiência nas 

matérias em debate. Em torno destes eventos, houve um investimento significativo na comunicação 

publicitária, na comunicação web e na assessoria mediática. Revelou-se, igualmente, oportuno o 

estabelecimento de parcerias mediáticas para a divulgação da iniciativa com o Jornal de Notícias e o 

Porto Canal. 

Ao avaliar os indicadores de resultado associados a esta iniciativa, verifica-se que o objetivo de 

envolver um grande número de atores da Região do Norte foi alcançado logo com a sessão pública 

de lançamento. Além dos mais de 700 participantes que acompanharam este evento, foram 

publicadas 19 notícias sobre o encontro na comunicação social, abrangendo meios regionais e 

nacionais, o online, a imprensa e a televisão. 

A avaliação da comunicação web é, igualmente, muito positiva, tendo-se alcançado de abril a 

dezembro de 2013 180 mil impressões de banners eletrónicos sobre o “Norte 2020” e registado mais 

de 4.500 visualizações de seguidores das redes sociais em 10 posts relacionados com o tema. 

 

Conferência anual do ON.2: do normativo à boa prática 
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À semelhança dos anos anteriores, a Autoridade de Gestão investiu os seus esforços na organização 

da conferência anual do Programa Operacional por considerar que é uma oportunidade de excelência 

para comunicar os resultados alcançados desde o início do ON.2 e, assim, divulgar em grande escala 

iniciativas de desenvolvimento regional apoiadas pelos fundos estruturais. Neste contexto, o título “O 

Norte marca?” surgiu como uma provocação à qual se pretendeu dar resposta positiva ao longo da 

sessão. 

Em 2013, esta conferência realizou-se, pela primeira vez, em Vila Real, demonstrando a atenção 

desta Autoridade de Gestão em dispersar os eventos do programa em toda a região, e contou com a 

presença de cerca de 250 participantes. Em todo o caso, o alcance efetivo dos suportes de 

comunicação desenvolvidos para este evento foi muito superior, tendo-se, por exemplo, registado 564 

downloads do booklet impresso para o evento e mais de 250 visualizações no youtube do vídeo 

promocional projetado durante a sessão. Foram objetivos da Autoridade de Gestão apostar nestes 

dois suportes de comunicação para passar em revista os resultados alcançados pelo ON.2 e 

evidenciar na prática alguns dos projetos que receberam o apoio comunitário. 

 

No caso específico do vídeo promocional, e 

tendo em conta o seu alcance enquanto 

produto de marketing territorial, capaz de 

reforçar prioridades como desenvolvimento 

económico e competitividade ou melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos, o mesmo 

deverá ser alvo de uma maior divulgação 

durante o ano de 2014. Perspetiva-se o estabelecimento de parcerias à divulgação, conseguindo 

assim chegar a um público mais alargado. 

Já o booklet distribuído na conferência anual e 

divulgado nos canais online do ON.2, privilegiou 

a divulgação dos apoios no contexto dos 

sistemas de incentivos às empresas, 

evidenciando a importância da aplicação dos 

fundos estruturais na qualificação e 

internacionalização de 20 micro e pequenas 

empresas da região. Paralelamente, a 

impressão desta brochura serviu para 

aprofundar a aproximação dos beneficiários ao 

PO, valorizando assim o conceito de pertença, 

tendo-se registado, por parte de alguns promotores, a partilha desta brochura nas suas redes sociais. 
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Eventos & Relações Públicas 

A realização de eventos no ano de 2013 continuou 

a manifestar-se uma vertente de comunicação 

muito relevante do ON.2 e centrou-se, sobretudo, 

no lançamento da iniciativa “Norte 2020”, no 

contexto da preparação do próximo ciclo 

comunitário 2014-2020. Sendo um dos objetivos 

centrais o envolvimento de um número variado de 

atores da Região do Norte, chegando assim a 

diferentes setores da economia e da sociedade, a 

Autoridade de Gestão concentrou-se na realização 

de uma grande sessão pública e de ateliês temáticos, acolhendo uma percentagem muito elevada de 

participantes (cerca de 80%) face aos destinatários totais das sessões realizadas ao longo do ano. 

O principal destaque recai na sessão pública de lançamento do “Norte 2020”, que contou com a 

presença de mais de 700 participantes, representativos tanto de instituições públicas da 

administração central, regional e local, como de organizações sociais, económicas, ambientais e 

científicas representativas do tecido institucional da região a responsáveis de empresas com sede na 

região. 

Na organização dos eventos “Norte 2020”, nomeadamente dos ateliês temáticos, a Autoridade de 

Gestão teve, ainda, o particular cuidado em dinamizar encontros dispersos um pouco por toda a 

região. 

Principais Números & Factos em 2013 

 Apoio à realização de 40 Eventos/Reuniões. 

 Organização de 37 reuniões/sessões de divulgação ou 

debate público associado ao tema Europa 2020/Norte 2020 e 

ao próximo ciclo de apoios comunitários. 

 Realização de um grande evento público de lançamento da 

iniciativa NORTE 2020 (cerca de 730 participantes). 

 No total, cerca de 2.500 participantes. 

 

Comunicação web 

O número de acessos ao site do ON.2 recuperou em 2013 face ao ano transato, situação que se 

justifica após um período de reprogramação seguido do lançamento de novos avisos ao 

cofinanciamento por parte do Programa Operacional. Por conseguinte, aumentaram também o 

número de download de documentos, destacando-se na listagem dos ficheiros mais descarregados 
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dois avisos de concursos, um dirigido às empresas e outro a entidades públicas com projetos de 

valorização de património cultural. Novos modelos de declarações e orçamentos destacam-se, 

igualmente, na listagem dos mais descarregados. 

 

Quadro 6.1 -Evolução de Acessos 2008-2013 (homepage www.novonorte.qren.pt)  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

90.965 80.000 373.000 250.000 47.000 89.000 

 

 
Quadro 6.2 - Indicadores Gerais Web 2013 

ON.2 - Indicadores Gerais Web 2013 (estimativa) Valores 

Visitas (homepage área ON.2) 89.000 

Downloads 29.200 

Atualizações (est. 3 atualiza. p/ semana) 150 

 

Da análise efetuada, é, ainda, possível concluir que um número muito significativo de utilizadores 

descarregam os ficheiros relativos aos projetos aprovados pelo ON.2. A este respeito, e conforme 

previsto no Regulamento (CE) 1828/2006, a Autoridade de Gestão tem o cuidado de atualizar 

mensalmente a listagem dos projetos apoiados, em ficheiros distintos em função do tipo de 

beneficiários, um relativo a micro e pequenas empresas e outro a entidades públicas. Segue-se o 

conceito de "customização", isto é, de organização da informação direcionada ao perfil do seu 

utilizador. Através destes ficheiros, disponibilizados em formato excel, o utilizador pode filtrar os 

dados por diferentes parâmetros como tipologia de projetos, nome de beneficiário, localização, 

investimento total, investimento elegível e apoio comunitário. 

A este respeito, o ficheiro que mais visualizações teve foi a listagem dos projetos aprovados no 

âmbito dos sistemas de incentivos às empresas, disponibilizado em fevereiro, e que contou com 666 

descarregamentos. 

 

Quadro 6.3 - Indicadores Específicos Web - ficheiros mais descarregados 

ON.2 - Indicadores Específicos Web - ficheiros mais descarregados (estimativa) Valores 

Aviso SIALM 1/2013 1.743 

Aviso Património Cultural 2/2013 1.483 

Modelo Declaração de Compromisso 1.036 

Modelo Global de Operação 902 

Modelo Orçamento Equipa Técnica 831 

 

Ainda no que respeita ao site, as atualizações mantiveram um ritmo médio de 3 por semana e, na 

área de notícias, foram publicados 62 novos artigos. 

http://www.novonorte.qren.pt/
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Na comunicação web, o ano de 2013 destaca-se, igualmente, pelo aumento muito significativo de 

seguidores nos dois canais dinamizados nas redes sociais. Tanto em www.facebook.com/novonorte 

como em www.twitter.com/novonorte o número de seguidores duplicou.  

Redes Sociais - seguidores 2011 2012 2013 

Facebook 210 823 1699 

Twitter 50 58 107 

 

Na análise dos indicadores destes dois canais, o facebook destaca-se inequivocamente como o canal 

onde o ON.2 consegue maior alcance. São centenas os utilizadores web que visualizam os posts 

divulgados, muito em torno de projetos apoiados e novas oportunidades do Programa, tendo mesmo 

sido possível alcançar pontualmente milhares de visualizações num só post. De referir, por exemplo, 

que um post relativo à entrega do Prémio Douro Empreendedor, uma iniciativa com o selo ON.2, foi 

vista por mais de 6.100 pessoas, reuniu perto de 30 gostos e foi mais de 50 vezes partilhada. 

 

 

As estatísticas da conta www.facebook.com/novonorte permitem-nos, ainda, concluir que por esta via 

é possível alcançar um público disperso em toda a Região do Norte. Ainda que a maioria das 

pessoas que seguem esta página esteja sediada no Porto, segue-se um grande número de fãs em 

Braga, Vila Real, Viana do Castelo e Guimarães. 

Também no capítulo da comunicação web, e conforme previsto no Plano de Comunicação do ON.2, 

foram enviadas newsletters eletrónicas, na média de uma por mês, de modo a privilegiar a 

comunicação das novidades do Programa, nomeadamente, o lançamento de novas oportunidades de 
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financiamento, e o testemunho dos seus beneficiários. Este suporte continuou a chegar a um número 

cada vez mais alargado de destinatários, atingindo no final do ano 7.700 utilizadores web. 

 

Newsletter 2009 2010 2011 2012 2013 

Destinatários (média) 2.300 4.500 5.500 6.800 7.700 

 

Comunicação Publicitária 

 

O investimento na comunicação publicitária em 2013 serviu, em grande 

medida, para divulgar os trabalhos de preparação do próximo ciclo 

comunitário 2014-2020 e para lançar a marca “Norte 2020” enquanto 

estratégia regional. A prioridade foi envolver o maior número possível 

de atores da Região do Norte neste processo e, assim, conseguir uma 

participação ativa de diferentes setores da economia e da sociedade. 

Neste capítulo, a Autoridade de Gestão apostou no estabelecimento de 

parcerias mediáticas, designadamente com o Jornal de Notícias e o 

Porto Canal, e conseguiu maiores vantagens na aquisição de espaço 

publicitário para comunicar a iniciativa. 

Com objetivos semelhantes de uma maior aproximação a diferentes públicos da região, destacaram-

se, igualmente, investimentos publicitários para a comunicação do Programa Valorizar, dirigido ao 

apoio do empreendedorismo de base local no interior do país, e da conferência anual do ON.2. 

À semelhança dos anos anteriores, foi contínua a aposta em diferentes suportes, ganhando pela sua 

evolução natural maior destaque a publicidade na web, assim como em meios regionais. 

Total de Anúncios/Spots 1344 

Imprensa Escrita 70 

Imprensa Escrita - Nacional 40 

Imprensa Escrita - Regional/Local 30 

Rádios Regionais/Locais (n.º de spots) 1190 

Televisão (spot) 84 

Web 400.000 visualizações 

 

Comunicação mediática 

Tendo em conta que o ano de 2013 serviu para o ON.2 comunicar histórias de sucesso, ao invés de 

anos anteriores, em que a tónica caiu sobre a divulgação massiva de novas oportunidades de 

financiamento, verificou-se um menor registo de notícias nos órgãos de comunicação social. Os 
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esforços no sentido de preparar o próximo quadro comunitário de apoio, que não evidenciam 

necessariamente nas notícias a marca ON.2, e as alterações verificadas na equipa de gestão do PO 

também justificam o menor volume noticioso. 

 

Quadro 6.4 - Resultados Mediáticos do ON.2 

ANO Imprensa Online Rádio Tv Total 

2013 561 164 9 19 753 

 

Ainda assim, continuou-se a verificar uma tendência de crescimento no online, que reflete a natural 

evolução deste canal e que faz justificar um maior investimento neste meio. Em contrapartida, a rádio 

e a televisão registam um número de peças inferior, justificando-se em grande medida com a revisão 

das parcerias estabelecidas, nomeadamente entre o Porto Canal e o ON.2, assim como a TSF e o 

Observatório do QREN. 

 

 
 

 
 

Paralelamente, continua-se a verificar o forte contributo da imprensa regional e local na divulgação de 

notícias relativas ao ON.2, o que facilita uma maior distribuição geográfica dos temas abordados. 
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No plano qualitativo, verifica-se um aumento das notícias positivas em detrimento das notícias 

neutras ou negativas. A este nível, surgiram, pontualmente, notícias sobre a falta de financiamento de 

determinados projetos, tendo em consideração que as verbas foram sendo alocadas a outras 

iniciativas à medida da execução do PO, ou artigos de opinião que recordam a figura de região de 

convergência do Norte de Portugal para justificar o reduzido alcance do ON.2 na projeção regional 

pretendida.  

 

Quadro 6.5 - Análise Qualitativa da Notoriedade Mediática do ON.2 

Notícias Positivas 713 94,7% 

Notícias Neutras 36 4,8% 

Notícias Negativas 4 0,5% 

 

Apoio aos beneficiários 

Ao longo de 2013, continuaram a ser asseguradas as ações de apoio aos beneficiários do ON.2 em 

matéria de imagem e publicidade. Dos canais disponibilizados para o efeito, registaram-se 112 

mensagens recebidas na caixa de e-mail novonorte.comunicacao@ccdr-n.pt, das quais 59 foram 

exclusivamente relativas a pedidos de esclarecimentos sobre normas de publicidade. Já na extensão 

da linha telefónica dedicada a estes temas, foram atendidas 116 chamadas.  

Das dúvidas colocadas, uma grande maioria inclui questões relacionadas com a publicitação do 

cofinanciamento em feiras internacionais como resultado da participação dos beneficiários do ON.2 

em projetos de internacionalização. Existem, igualmente, dúvidas quanto à referência do apoio 

comunitário quando a iniciativa cofinanciada é suportada, simultaneamente, por mecenas ou 

parceiros de divulgação. 

 

Rede de Comunicação do QREN 

A Rede de Comunicação do QREN constitui um dispositivo de cooperação entre as estruturas de 

comunicação dos programas operacionais e as autoridades nacionais do QREN, previsto na 

legislação nacional e comunitária, tendo em vista o desenvolvimento de ações conjuntas de maior 

espectro público e a coordenação de esforços com fins de qualificação global da imagem pública e de 

transparência da aplicação dos fundos estruturais em Portugal. 

No âmbito desta Rede destacam-se, em 2013, os seguintes resultados, para os quais o ON.2 

contribuiu ativamente: 

i)    Atualização do portal www.qren.pt com notícias, projetos cofinanciados e concursos lançados;  
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ii)   Um serviço integrado de media clipping partilhado pelas diversas estruturas de comunicação do 

QREN;  

iii)  A participação nacional na Rede Comunitária INFORM; 

iv) Participação na preparação do regulamento comunitário no domínio da imagem e publicidade para 

o período 2014-2020. 

 

Comunicação Interna 

Neste contexto, o Plano de Comunicação incide os seus esforços em quatro domínios específicos: 

i. O desenvolvimento da newsletter eletrónica interna; 

ii. A gestão do endereço geral do ON.2 (novonorte@ccdr-n.pt) que registou, de janeiro a 

dezembro de 2013, um conjunto de 415 operações de reencaminhamentos internos de 

mensagens; 

iii. O apoio à organização de reuniões técnicas e à partilha de informação; 

iv. A gestão de conteúdos informativos na intranet; 

v. A assessoria gráfica na preparação documental e de apresentações. 

 

Indicadores e metas 

As ações de monitorização e avaliação do desempenho do Plano de Comunicação do ON.2 foram 

consideradas pela Autoridade de Gestão como muito relevantes para a eficácia da comunicação do 

Programa, uma vez que permitem fornecer informações e conhecimento, ainda que parcialmente e de 

forma não absoluta, sobre as realizações empreendidas e impactos, decorrentes de operações 

internas e externas, em termos quantitativos e qualitativos. 

Por outro lado, a introdução de práticas e dispositivos de monitorização e de avaliação 

proporcionaram a possibilidade de ajustamentos no planeamento ou execução de comunicação, 

favorecendo oportunidades de correção. É também um domínio aberto a uma outra interação com os 

públicos-alvo, na medida em que a participação e perceção destes, em torno da notoriedade e 

acessibilidade do Programa, são também levadas em conta. 

Assim, e face às metas estabelecidas na primeira fase do ON.2 e revistas em agosto de 2012, 

regista-se um cumprimento muito positivo dos indicadores previstos para avaliarem a eficácia do 

Plano de Comunicação. Recorde-se que estes indicadores tiveram por base por base as 

recomendações do «Guia Prático da Comunicação sobre os Fundos Estruturais 2000-2006» (edição 

da CE, Direção-Geral da Política Regional), assim como muitos dos resultados alcançados pelo 

Programa Operacional Regional do Norte, no sentido de otimizar o alcance conseguido no QCAIII.  
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Indicadores Metas (2007/213) Alcance (2007/2013) 

N.º acessos a www.novonorte.qren.pt  500.000 839.000 

N.º downloads 300.000 319.000 

N.º inscrições na newsletter eletrónica 5.000 7.700 

N.º médio de notícias por cada ação de assessoria mediática  5 9 

Registo de notícias publicadas de conteúdo “positivo” ou “neutro” 75% 92% 

N.º de inserções publicitárias 600 2.119 

N.º participantes em eventos 80.000 88.884 

 
 

Execução Financeira em 2013 

No que diz respeito às realizações efetuadas ao abrigo do Plano de Comunicação do ON.2 em 2013, 

o valor global de investimento foi de cerca de 350 mil Euros (100 mil € em 2012). Deste montante, 

assinalam-se as componentes mais significativas: 

. cerca de 40% foram afetos à realização de eventos para o lançamento da iniciativa NORTE 2020, 

tendo sido identificada a necessidade de apostar na mobilização de um número muito significativo de 

participantes e de abranger diferentes públicos, assim como na realização do evento anual “O Norte 

Marca” (140 mil Euros); 

. em edições e produções de materiais info-promocionais (incluindo a produção do audiovisual “O 

Norte Marca”) que permitissem continuar a comunicar as principais metas atingidas em ações 

subsequentes aos eventos, foram gastos cerca de 10 mil Euros; 

. em ações publicitárias, sobretudo para a divulgação dos eventos realizados, foi feito um 

investimento de cerca de 80 mil euros.  

De referir ainda o investimento efetuado em 2013 pelas Associações de Municípios da Região do 

Norte (Tâmega e Sousa e Trás-os-Montes), na qualidade de Organismos Intermédios, num montante 

de aproximadamente 70 mil Euros. Este investimento correspondeu, na sua maioria, à manutenção 

das parcerias mediáticas estabelecidas com um canal televisivo de cariz regional. 

 

A experiência de um ciclo comunitário 

Enquadrando-se esta avaliação no encerramento da terceira e última fase do Plano de Comunicação 

do ON.2, importa analisar na perspetiva do ciclo comunitário 2007-2013 o desempenho do Programa 

Operacional no que reporta às ações de comunicação implementadas. A sua análise permite, ainda 

que parcialmente e de forma não absoluta, aferir sobre as realizações empreendidas, seus impactos 

e resultados e apresenta-se como um referencial marcante na estratégia de comunicação a definir 

para o período comunitário 2014-2020. 
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Já o relatório final da “Avaliação da Operacionalização do “ON.2 – O Novo Norte”, no capítulo do 

Plano de comunicação, salienta o planeamento integrado de comunicação, onde sobressai a 

qualificação operacional das iniciativas, dos canais e dos recursos a executar. “Destaque-se a pró-

actividade, capacitação e especialização interna, nomeadamente dos recursos humanos 

associados ao Gabinete de Marketing e Comunicação da CCDRN, no contributo para o 

sucesso dessa política de comunicação”, lê-se no documento. 

Dos principais indicadores que é possível extrair, é notório que as ações de comunicação 

desenvolvidas tiveram maior alcance na segunda fase “Ponto alto de Realização, Resultados e 

Avaliação”, altura em que a Autoridade de Gestão apostou na organização de iniciativas marcantes 

pelo envolvimento e distinção do mérito dos principais atores da Região do Norte. São exemplos 

destas apostas as duas edições dos Prémios NOVO NORTE e, ainda que com um alcance mais 

contido, as duas temporadas do programa televisivo NOVO NORTE ou as ações de comunicação da 

entrega do Prémio Europeu REGIOSTARS a projetos apoiados pelo ON.2. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por outro lado, e a contribuir para que os indicadores de avaliação da eficácia do Plano de 

Comunicação fossem superados na sua totalidade, muito contribuiu a comunicação em torno da 

iniciativa “Norte 2020”. Neste caso, foi muito evidente a existência de atores regionais pró-ativos, 

muito interessados em acompanhar desde início as oportunidades de financiamento comunitário para 

o ciclo 2014-2020. 

Face a esta procura crescente de informações sobre o Norte 2014-2020, sugere-se que a aposta da 

Autoridade de Gestão em ações de comunicação seja constante e contínua face ao período 

comunitário que agora encerra. Não se tratando de oportunidades totalmente interrompidas, propõe-

se a elaboração de um Plano de Comunicação que dê seguimento à aposta em ações de divulgação 

http://www.novonorte.qren.pt/
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que traduzam a dimensão estratégica e a especialização técnica nos domínios da comunicação e da 

informação, bem como reflitam a importância da ligação permanente que se pretende estabelecer 

com os promotores.  
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Balanço Global da Execução em 2013 

 

Em resultado da dinâmica registada, no final de 2013 o Programa contava com 6.203 operações 

aprovadas, associando 2.695,7 M€ de FEDER, e uma taxa de compromisso de 101,28% das verbas 

programadas. Em termos líquidos, face a 2012, registou-se um acréscimo de 1.466 candidaturas 

aprovadas (+31%), e de 149,9 M€ FEDER (+6%), tendo a taxa de compromisso aumentado 5,58 

pontos percentuais. Esta evolução resulta de um incremento muito significativo nos Eixos 1 e 2, onde 

se destacam os projetos do Sistema de Incentivos às Empresas, os Programas Integrados de IC&DT 

e o PROVERE. Registe-se, ainda, o forte impulso verificado na resolução de Avisos lançados em 

anos anteriores. 

Ultrapassando a dotação programada para o ano, registou-se uma execução de 457,4 M€ FEDER, 

valor inferior ao executado em 2012 (491,8 M€). Apesar desta redução do fundo executado, foi 

possível aumentar em 3% o investimento elegível apoiado pelo Programa, potenciando os efeitos da 

aplicação dos fundos na economia regional. 

A transferência para o POVT de um conjunto alargado de operações (cerca de 30 M€ FEDER) e 

vários outros fatores explicam esta quebra. Entre estes, salienta-se a manutenção da conjuntura 

socioeconómica pouco favorável e os problemas de liquidez, os limites ao endividamento e ao 

financiamento bancário, os efeitos da realização de eleições autárquicas e da instalação dos novos 

órgãos dos Municípios, bem como a entrada em vigor da Lei nº 75/2013.  

No final do período em apreço, foi atingida uma taxa de execução global de 69,5%, continuando a 

Contratualização e os Eixos 4 e 3 a apresentarem os melhores níveis. Apesar de não ter sido 

completamente atingido o ambicioso objetivo a que a Autoridade de Gestão se havia proposto, é de 

salientar que o bom nível de execução garantiu o cumprimento das Regras n+3 e n+2 de 2013, sendo 

será expectável cumprir a de 2014 no final do 1.º semestre de 2014. 

Continua a verificar-se uma concentração dos investimentos apoiados nas prioridades definidas no 

âmbito da Estratégia de Lisboa em matéria de competitividade e criação de emprego (Earmarking), 

mantendo-se a preponderância do montante aprovado nas áreas temáticas prioritárias “Investigação 

e Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Empreendedorismo” e “Investimento em infraestruturas 

sociais”, com cerca de 42% e 31% da contribuição para o Earmarking, respetivamente. Na primeira 

área temática, tal como na energia, verificou-se uma clara recuperação face à situação de 2012, com 

um notório aumento da taxa de aprovação e de execução. Com exceção de algum atraso nos temas 

associados às tipologias recentemente incorporadas no PO, o aprovado nas restantes áreas 

temáticas está em linha com o previsto e revela-se compatível com o pleno cumprimento do 

programado. 

Em consonância com esta evolução, também no que respeita ao cumprimento dos objetivos 

específicos do Programa, expressos nas metas fixadas para os respetivos indicadores de resultado e 



 

 

| 266 

Relatório de Execução.2013 

de realização, prevê-se que a generalidade das metas definidas possa ser cumprida até 2015. Assim, 

apenas dois indicadores relativos às novas tipologias associadas ao Objetivo Específico 5 não 

apresentam ainda operações contratadas e é notória a evolução registada durante o último ano ao 

nível da execução, estando os Eixos 3 e 4 mais próximos de atingirem as metas definidas ao nível 

físico.  

Tendo como referência os objetivos fixados, identificados na conclusão do Relatório anual de 

execução de 2012, cumpre destacar ainda os esforços empreendidos para (i) reduzir os tempos 

médios de validação de despesa e o número de pedidos de pagamento que se mantinham pendentes 

durante um largo período de tempo por deficiente instrução dos promotores, (ii) prosseguir a rotina de 

monitorização de compromissos sem capacidade de execução e dos projetos com atrasos na 

execução e na formalização do encerramento, (iii) aumentar significativamente o número de visitas de 

acompanhamento aos projetos. Salienta-se também a intensificação de outras ações de controlo 

interno, designadamente do acompanhamento da Iniciativa JESSICA e dos Organismos Intermédios 

associados à gestão dos Sistemas de Incentivos. Foi ainda praticamente concluído o exercício de 

avaliação intercalar, com a apresentação do Relatório Final Preliminar pelos avaliadores. 

 

Previsões e perspetivas para 2014 

O Programa ON.2 entra, em 2014, numa fase decisiva da sua realização. Os resultados alcançados 

em 2013, embora assinaláveis, tendo em conta a conjuntura económica recessiva e as restrições 

financeiras enfrentadas pelos promotores e pela Autoridade de Gestão e pelos Organismos 

Intermédios, exigem um esforço contínuo de melhoria. Em 2014 este esforço estará concentrado no 

encerramento dos projetos e do Programa, assegurando a plena realização dos seus objetivos e a 

afetação dos recursos financeiros disponibilizados. Esta etapa coincide com o arranque de um novo 

Programa Operacional Regional, sendo desejável a menor sobreposição possível entre a fase final do 

ON.2 e o arranque do período de programação 2014-2020.  

Tendo presentes o atual contexto e a fase do ciclo de gestão em que nos encontramos, o referencial 

programático plurianual do ON.2, bem como as orientações comunitárias e da tutela relativas ao 

encerramento dos Programas, apresenta-se de seguida as prioridades e metas de gestão:  

- Maximizar a utilização da dotação financeira programada, garantindo a prossecução dos 

objetivos estabelecidos para o Programa, designadamente por via da aprovação de 

candidaturas pendentes e do lançamento de novos Avisos destinados a financiar projetos 

com nível de maturidade compatível com as regras definidas para o encerramento do 

Programa; para o efeito, foram dinamizados novos avisos de abertura no início de 2014, 

prevendo-se ainda o lançamento de novo(s) processo(s) em regime de overbooking, 

destinado a apoiar projetos com elevada maturidade; 
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- Prosseguir o esforço de execução dos projetos, assegurando o cumprimento da Regra n+2 

do ano 2014 em níveis compatíveis com o calendário de encerramento do Programa. Para 

tal, deverá manter-se um esforço de monitorização periódica de compromissos sem 

capacidade de execução e de redução significativa dos tempos médios de análise dos 

pedidos de pagamento; 

- Agilizar o encerramento das operações, realizando as visitas necessárias; 

- Intensificar os esforços de controlo interno e o acompanhamento de auditorias externas, 

assegurando as obrigações da Autoridade de Gestão e a concretização das recomendações 

das auditorias, em especial as que possam obstar ao encerramento do programa. 

Nesta linha, foram fixadas como principais metas de gestão a obtenção de uma taxa de execução de 

87%, do encerramento de 50% das operações públicas e da redução do tempo médio de análise de 

pedidos de pagamento para 30 dias. 

Tendo em especial atenção as metas de execução estabelecidas pela Autoridade de Gestão, em 

articulação com os Organismos Intermédios, bem como o cronograma de apresentação de pedidos 

de certificação de despesa definido pelo IFDR para 2014, foram efetuadas as previsões dos Pedidos 

de Pagamento a enviar à Comissão Europeia139 nos anos de 2014 e 2015, tal como constam do 

quadro seguinte.  

 

Quadro 7.1 – Previsões de Pedidos de Pagamento a efetuar à CE  

Eixo Prioritário 
Em 2014 Em 2015 

Custo Total Elegível Fundo Custo Total Elegível Fundo 

EP 1 - Sistemas de Incentivos 136.897.081 109.079.594 20.655.624 16.458.401 

EP 1 - Outros Regulamentos 156.925.054 125.037.883 155.441.112 123.855.478 

EP 2 66.017.260 56.114.671 27.729.843 23.570.366 

EP 3 46.141.475 39.220.254 6.694.195 5.690.066 

EP 4 144.505.431 122.078.188 98.855.526 83.513.148 

EP 5 15.893.416 13.509.403 23.587.353 20.049.250 

TOTAL PO 566.379.717 465.039.993 332.963.653 273.136.709 

Unidade:  Euros 

 

 

Para assegurar estes propósitos, contamos com a colaboração das autoridades competentes, das 

entidades envolvidas na gestão de todos os que trabalham na gestão do ON.2 e, sobretudo, dos 

beneficiários dos projetos. 

  

                                                           
139

 Nos termos do estipulado no nº 3 do artigo 76º do Regulamento (CE) 1083/2006 de 11 de Julho e do artigo 40º do 
Regulamento (CE) 1828 de 8 de dezembro. 
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ANEXO A.1 – Objetivos e Regulamentos Específicos do ON.2, por Eixo Prioritário 

 

Capacitação da Autoridade de Gestão para o eficaz desenvolvimento das suas 

competências Assistência Técnica

Qualificação do Sistema Urbano Regional

Iniciativa Jessica

Qualificação dos Serviços Regionais de Mobilidade e Transportes
Mobilidade Territorial

Sistema de Apoio a ALE e Logística

Eixo 5 - Assistência Técnica

Acções inovadoras para o desenvolvimento urbano

Qualificação da Rede Regional de Espaços de Sustentabilidade Gestão Activa de Espaços Protegidos e Classificados

Património Cultural

Qualificação dos Serviços Regionais de Cultura e Património Rede de Equipamentos Culturais

Qualificação dos Serviços Regionais de Saúde Saúde

Eixo 4 - Coesão Local e Urbana

Qualificação dos serviços colectivos territoriais de proximidade
Equipamentos para a Coesão Local

Requalificação da Rede Escolar do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar

Reabilitação Urbana

Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos - Acções Imateriais

Eixo 2 - Valorização Económica de Recursos Específicos

Valorização económica da excelência turística regional

Valorização económica de novos usos do mar

Valorização da cultura e da criatividade Valorização Económica dos Recursos Específicos

Valorização de novos territórios de aglomeração de atividades económicas

Valorização económica de recursos endógenos em espaços de baixa densidade e 

diversificação da atividade económica dos territórios rurais

Eixo 3 - Valorização do Espaço Regional

Qualificação dos Serviços Colectivos Regionais de Valorização e Proteção Ambiental
Ações de Valorização do Litoral

Ações de Valorização e Qualificação Ambiental

Promoção de ações de eficiência energética Energia

Modernização do Governo eletrónico e melhoria da relação das empresas e dos cidadãos 

com a administração desconcentrada e local
Sistema de Apoios à Modernização Administrativa (SAMA) 

Promoção da capacitação institucional e do desenvolvimento regional e local Promoção e Capacitação Institucional

Apoios à Formação Profissional

Promoção de ações coletivas de desenvolvimento empresarial Sistema de Apoio a Ações Coletivas

Promoção da economia digital e da sociedade do conhecimento Economia Digital e Sociedade do Conhecimento

Promoção e desenvolvimento da rede de parques de C&T e de operações integradas de 

ordenamento e de acolhimento empresarial

Sistema de Apoio a Parques de  C&T e Incubadoras de Empresas de Base 

Sistema de Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e Logística

Sistemas de Incentivos à Qualificação de PME

Promoção da qualificação, do emprego e da empregabilidade (especialmente) dos ativos 

jovens em situação de desemprego

Sistema de Incentivos de Apoio Local a Microempresas

Sistema de Apoio a Ações Coletivas

Sistema de Apoio a Parques de  C&T e Incubadoras de Empresas de Base 

Apoio à criação e consolidação de “clusters” emergentes e de empresas de base 

tecnológica em setores que promovam interface com  a C&T
Sistemas de Incentivos à Inovação

Sistemas de Incentivos à Qualificação de PME

Sistemas de Incentivos I&DT

Requalificação, inovação e reforço das cadeias de valor nos sectores de especialização Apoios à Formação Profissional

Objetivos Específicos Regulamentos Específicos / Tipologias

Eixo 1 - Competitividade, Inovação e Conhecimento

Sistema de Apoio a Infra-estruturas Científicas e Tecnológicas

Consolidação dos serviços coletivos regionais de suporte à inovação e promoção do 

sistema regional de inovação
Sistema de Apoio a Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional

Promoção da Cultura Científica e Tecnológica  e Difusão do Conhecimento 
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ANEXO A.2 - Modelo de Governação do QREN e do ON.2 

IPOLOGIA DAS FUNÇÕES DOS ÓRGÃOS DE 
TGOVERNAÇÃO 

QREN ON.2 

DIRECÇÃO POLÍTICA Comissão Ministerial de Coordenação 

COORDENAÇÃO TÉCNICA GLOBAL Comissão Técnica de Coordenação do QREN 

MONITORIZAÇÃO ESTRATÉGICA 
Observatório do QREN, Centro de Racionalidade Temática, Centro de Observação 

das Dinâmicas Regionais do Norte 

MONITORIZAÇÃO OPERACIONAL E FINANCEIRA Agência para o Desenvolvimento e Coesão  

AUDITORIA E CONTROLO Inspeção-Geral de Finanças, Agência para o Desenvolvimento e Coesão  

GESTÃO  Autoridade de Gestão do ON.2 

ACONSELHAMENTO ESTRATÉGICO  Comissão de Aconselhamento Estratégico 

CONTROLO INTERNO  Autoridade de Gestão do ON.2 

AVALIAÇÃO  Autoridade de Gestão do ON.2 

PARTICIPAÇÃO ECONÓMICA, SOCIAL E 
INSTITUCIONAL 

 Comissão de Acompanhamento 

 

 

ANEXO A.3 - Modelo de articulação entre os órgãos no ON.2  

 

Órgãos de 
Direção Política e 

de 
Aconselhamento 

Estratégico 

 
COMISSÃO MINISTERIAL DE COORDENAÇÃO DOS PO REGIONAIS 

 

   

   
                                               
                                             

          
COMISSÃO DE ACONSELHAMENTO 

ESTRATÉGICO REGIONAL DO 
NORTE 

     
Observatório do QREN  

(Centro de Observação das Dinâmicas 
Regionais do ON.2) 

 

                     

                  

                
                                              
 

     

                                             
 

Órgãos de Gestão 
e de 

Acompanhamento 

 

AUTORIDADE DE GESTÃO 
 DO ON.2 

   

O
rg

a
n
is

m
o
s
 I
n

te
rm

é
d
io

s
   

IAPMEI, ADI, AICEP, Instituto de Turismo 

 

       

           

                      

                       
      

EAT da AMP, da CIM Ave, da CIM 
Cávado, da CIM Douro, da CIM Minho-

Lima, da CIM Tâmega e Sousa e da CIM 
Trás-os-Montes

1 

 

       

       

                                             
                                            
                                             

  
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO ON.2 

 

   

   
 

     

                                           
 

Órgãos de 
Auditoria, 

Certificação e 
Monitorização 

 

AUTORIDADE DE CERTIFICAÇÃO 

 

AUTORIDADE DE AUDITORIA 

 

    

    

    

 

  

                                                 
1
 O contrato de delegação de competências com a CIM de Alto Trás-os-Montes foi declarado extinto por caducidade, a partir de 30 

de outubro de 2013. 
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ANEXO A.4 – Encontro Anual ON.2 | Reunião bilateral – Lisboa 12.12.2013 | Apresentação 
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ANEXO A.5 - OPERAÇÕES IMPULSO JOVEM (Concurso IJ/1/2012) 

 
Execução Financeira 

CÓDIGO 
OPERAÇÃO 

DESIGNAÇÃO 
OPERAÇÃO 

EXECUTOR 

 ELEGÍVEL 
APROVADO  

TOTAL 
(€) 

ELEGÍVEL 
APROVADO 

2013 
(€) 

ELEGÍVEL 
EXECUTADO  

31/12/2013 
(€) 

MONTANTE 
PAGO * 

31/12/2013 
(€) 

TAXA DE 
EXECUÇÃO 

(%) 
31/12/2013 

NORTE-07-1028-
FEDER-000001 

Passaporte para o 
Empreendedorismo 

Instituto de Apoio às 
Pequenas e Médias 

Empresas e à Inovação 

      
5.066.899,90    

     
3.506.773,80    

     
1.160.672,60    

    
2.533.449,94    

33,10 

NORTE-07-1028-
FEDER-000002 

COOPJOVEM - 
Programa de Apoio ao 

Empreendedorismo 

Cooperativo António 
Sérgio para a Economia 

Social 

      
1.507.607,93    

     
1.090.420,37    

           
46.302,08    

        
376.901,98    

4,25 

NORTE-07-1028-
FEDER-000003 

Impulso Jovem - Rede 
de Perceção e Gestão 

de Negócios 

Instituto Português do 
Desporto e Juventude, 

I.P. 

         
842.631,77    

         
452.854,89    

                          
-      

                          
-      

0,00 

TOTAIS   7.417.139,60 5.050.049,06 1.206.974,68 2.910.351,92 16,27 

 
 
Bolsas previstas e atribuídas 

CÓDIGO 
OPERAÇÃO 

Nº de Bolsas Previstas 
1ª Fase 

Nº de Bolsas Atribuídas 
1ª Fase 

Nº de Bolsas Previstas 
2ª Fase 

Nº de Bolsas Atribuídas 
2ª Fase 

NORTE-07-1028-
FEDER-000001 

2.800 
(700 bolseiros*4 meses) 

1.440 
(360 bolseiros*4 meses) 

1.680 
(210 bolseiros*8 meses) 

1.240 
(155 bolseiros*8 meses) 

NORTE-07-1028-
FEDER-000002 

810 
(405 bolseiros*2 meses) 

796 
(398 bolseiros*2 meses) 

1.440 
(360 bolseiros*4 meses) 

1.264 
(316 bolseiros*4 meses) 

NORTE-07-1028-
FEDER-000003 

960 
(192 bolseiros*5 meses) 

385 
(77 bolseiros*5 meses) 

 -  - 
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ANEXO A.6 - Principal contributo do Eixo Prioritário 1 (Sistemas de Incentivos) para a Igualdade 
de Oportunidades: Empreendedorismo Jovem e/ou Feminino 

 

Código de 
operação 

Designação da operação Designação do beneficiário 
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NORTE-07-0203-
FEDER-001290 

SOLUÇÕES APLICACIONAIS À MEDIDA 
TOPIC SHARE - 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO, LDA 

165.250 107.413 Sim   

NORTE-07-0203-
FEDER-003661 

O LANÇAMENTO INTERNACIONAL DOS 
PRODUTOS DA UT 

UNIVERSAL TECH - 
TECHNOLOGY & 
MULTIMÉDIA, LDA 

1.295.863 972.864   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-004915 

ACTIVIDADES MARÍTIMO-TURÍSTICAS 
ONDA DE ÁGUA - 
UNIPESSOAL, LDA 

484.668 363.501   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-004928 

CRIAÇÃO DE EMPRESA POR JOVENS 
EMPREENDEDORES, DOTADA DE RECURSOS 
HUMANOS QUALIFICADOS NA ÁREA DO 
EXERCÍCIO E DA PROMOÇÃO DA SAÚDE 

LABORSANO - GESTÃO E 
SERVIÇOS, LDA 

143.059 107.294   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-004964 

COMERCIALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO SOFTWARE PROTHEUS, INCLUINDO A 
SUA ADAPTAÇÃO E A CRIAÇÃO DE NOVOS 
MÓDULOS E SOLUÇÕES. 

BSOLUS - BUSINESS 
SOLUTIONS, SOC. 
UNIPESSOAL, LDA 

142.424 106.818   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-005042 

BIG ILLUSION 
BIG ILLUSION - 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO, LDA 

198.950 149.213   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-005055 

INOVAÇÃO NAS PLATAFORMAS DE 
ELAVAÇÃO 

DINÂMICA VIRTUAL - 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 
LDA 

166.334 124.751   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-005096 

BRINGCONCEPT - O CONCEITO 
REVOLUCIONÁRIO NA RECONSTRUÇÃO 
DENTÁRIA EM PORTUGAL 

BRINGCONCEPT -, LDA 776.215 570.471 Sim   

NORTE-07-0203-
FEDER-005132 

PROJECTO SI INOVAÇÃO PENHA REALIZAR 
PENHA REALIZAR, EVENTOS 
E RESTAURAÇÃO, LDA 

2.698.689 2.024.016   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-005185 

CRIAÇAO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA A 
INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E 
COMERCIALIZAÇÃO DA PLATAFORMA 
`ESCOLINHAS` 

TECLA COLORIDA - 
SOFTWARE EDUCATIVO, 
LDA 

202.474 151.856   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-005665 

ALLTO DOURO GREENGRAPE, LDA 235.715 176.787 Sim   

NORTE-07-0203-
FEDER-005685 

BIOERGOS - VALORIZAÇÃO ÓLEOS 
ALIMENTARES USADOS PRODUZINDO 
BIODISEL 

BREVODISSEIA 
VALORIZAÇÃO DE 
RESIDUOS, LDA 

83.174 62.381 Sim   

NORTE-07-0203-
FEDER-006935 

ROBÓTICA VIRTUAL 
GLOBIPÓTESE - 
UNIPESSOAL, LDA 

308.400 231.300 Sim Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-013089 

DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA 
LINKINTENSE: INÍCIO DA COMERCIALIZAÇÃO 
DO SOFTWARE IPOINT 

LINKINTENSE, LDA 286.448 214.836   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-013682 

IAAS - INFRASTRUCTURE-AS-A-SERVICE CCBG CONSULTING, LDA 495.062 371.297   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-013748 

ORGALAXY - PLATAFORMA GLOBAL DE 
APOIO A TRANSAÇÕES COMERCIAIS 

ORGALAXY, LDA 343.700 257.775 Sim   

NORTE-07-0203-
FEDER-013775 

TAKEACITY.COM - PORTAL GLOBAL DE 
INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E CULTURAL 

TAKE A CITY, LDA 380.500 285.375 Sim   

NORTE-07-0203-
FEDER-013801 

CRIACO DE EMPRESA DE PRODUCAO E 
DIFUSAO DE CONTEUDOS CRIATIVOS, 
CULTURAIS E DE LAZER 

OSTV, LDA 315.521 236.641   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-017301 

IC MOLDES: INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL 
PARA CONCEPÇÃO DE MOLDES INJECTADOS 
EM MATERIAIS COMPÓSITOS, SECTORES 
NICHO E MERCADOS EMERGENTES 

ICMOLDES - INOVAÇÃO E 
TECNOLOGIA EM MOLDES, 
LDA 

51.526 38.645   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-017696 

CRIAÇÃO DE EMPRESA EM SECTORES COM 
FORTE DINÂMICA DE CRESCIMENTO, 
INOVAÇÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS, 
INTERNACIONALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS 

RETRATIDEIA - UNIPESSOAL, 
LDA 

1.389.777 1.042.333   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-017734 

ENVIEMPREENDE ENVISOLUTIONS, LDA 61.939 46.454   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-017852 

COVII TICE - PROJECTO DE LANÇAMENTO DA 
COVII NO MERCADO GLOBAL DAS 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

COVII - COMPUTER VISION 
INTERACTION, LDA 

348.973 261.805   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-018099 

CRIAÇÃO DE EMPRESA EM SECTORES COM 
FORTE DINÂMICA DE CRESCIMENTO, 
INOVAÇÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS, 
INTERNACIONALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS 

ROLAMUITO - REPARAÇÃO 
DE JANTES, LDA 

1.156.721 867.541   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-022255 

TECNO4Y - ASSEMBLAGEM E TESTE DE 
EQUIPAMENTO ELECTRONICOS 

TECNO4Y 216.553 153.168   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-022413 

SOLUÇÕES DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO 
DO SECTOR DO TURISMO 

B-AROUND, LDA 154.499 115.874   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-022510 

DIASPORA ? A ARTE DA FILIGRANA 
PORTUGUESA NO MUNDO 

REMARKABLE SPHERE ARTE 
& DESIGN UNIPESSOAL, LDA 

181.004 135.753 Sim   
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NORTE-07-0203-
FEDER-026622 

CRIAÇÃO DE EMPRESA EM SETOR COM 
FORTE DINÂMICA DE CRESCIMENTO, 
INOVAÇÃO DE PRODUTOS, 
INTERNACIONALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS 

PARALELO ESSENCIAL- 
ATIVIDADES DE EDIÇÃO, 
LDA 

508.537 381.403 Sim   

NORTE-07-0203-
FEDER-026631 

CRIAÇÃO DA PASSOS NO AR ENQUANTO 
EMPRESA DOTADA DE RECURSOS HUMANOS 
QUALIFICADOS, QUE PRETENDE PRESTAR 
SERVIÇOS INOVADORES, BASEADOS EM 
TECNOLOGIA E CONHECIMENTO. 

PASSOS NO AR, LDA 134.882 101.162   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-026932 

PRODUÇÃO DE MODELOS DE ENSINO 
DENTÁRIOS - DSM E DPSM 

DENTEDUCO - MODELOS 
DENTÁRIOS UNIPESSOAL, 
LDA 

1.055.100 791.325   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-027044 

FEEL DOURO FEELDOURO, LDA 1.430.034 1.072.526   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-027122 

CRIAÇÃO DE EMPRESA EM SETOR COM 
FORTE DINÂMICA DE CRESCIMENTO, 
INOVAÇÃO DE PRODUTOS, 
INTERNACIONALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS 

PPRR- INJEÇÃO, LDA 417.408 313.056 Sim   

NORTE-07-0203-
FEDER-027162 

DUCK TOURS - CRIAÇÃO EMPRESA DE 
ANIMAÇÃO TURÍSTICA ALTAMENTE 
INOVADORA 

DUCK TOURS, SA 527.275 395.456 Sim   

NORTE-07-0203-
FEDER-027326 

IAAS CLOUD COMPUTING VMUSE, LDA 1.166.055 874.541   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-031741 

WINDGEN - PRODUÇÃO DE MINIEOLICAS 
POWERING YOURSELF - 
CONCEITOS ENERGÉTICOS, 
LDA 

1.485.581 1.114.186   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-031882 

CREATECH INNOVATION 
ESTUDO DISCRETO - 
ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA, LDA 

987.392 740.544   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-031884 

PRIMEIRA UNIDADE DE FABRICO DE BOMBAS 
E INJECTORES DIESEL COM RECURSO A 
COMPONENTES METÁLICOS RECICLADOS 

MAGNETIKTURN - 
TECNOLOGIAS DIESEL, LDA 

755.718 566.789 Sim   

NORTE-07-0203-
FEDER-031949 

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES 
MÓVEIS PARA O MERCADO GLOBAL 

MEZZOLAB, LDA 314.100 235.575   Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-033281 

NOVA OFERTA TURÍSTICA NO PINHÃO - 
DOURO 

MAGNIFICO DOURO 
EVENTOS, LDA 

233.209 174.907 Sim   

NORTE-07-0203-
FEDER-033282 

PRODUÇÃO DE WAFERS DE GRAFENO E 
NANOMATERIAIS 

RICHANSWERS - 
NANOMATERIALS, LDA 

1.142.525 856.894 Sim   

NORTE-07-0203-
FEDER-037659 

CRIAÇÃO DE EMPRESA DE ANIMAÇÃO 
TURÍSTICA 

MARALE - SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA 

112.981 84.736 Sim   

NORTE-07-0203-
FEDER-039275 

MEDIAGAPS -  PROJECTO DE CRIAÇÃO DE 
EMPRESA COM ACTIVIDADE DE 
CONSULTADORIA EM DIGITAL MEDIA E  
DESENVOLVIMENTO CUSTOMIZADO DE 
SOLUÇÕES DE SOFTWARE NESTA ÁREA 

PROFESSIONALMEDIAGAPS, 
LDA 

68.950 51.713 Sim Sim 

NORTE-07-0203-
FEDER-039540 

ACTIVESCOUT: CONCEÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ON-
LINE (MARKETPLACE) PARA EMPRESA 
RECÉM-CRIADA NA ÁREA DA PROMOÇÃO DE 
ATIVIDADES DE LAZER, RECREATIVAS E DE 
TURISMO ATIVO 

SCALE2GO, LDA 219.064 164.298 Sim   

NORTE-07-0403-
FEDER-001328 

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO COM 
LANÇAMENTO DE NOVOS PRODUTOS 

NIENOR - INDÚSTRIA DE 
ACESSÓRIOS PARA 
ALUMÍNIO, LDA 

200.438 130.285   Sim 

NORTE-07-0403-
FEDER-003652 

CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA INOVADORA E 
COMPETITIVA 

ADELINO VITORINO & FILHO, 
LDA 

154.321 115.741   Sim 

NORTE-07-0403-
FEDER-005054 

CRIAÇÃO DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL DE 
COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA 
CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO 

SEAL - PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS, LDA 

321.220 240.915   Sim 

NORTE-07-0403-
FEDER-005099 

QUINTA DA PICOILA AGRO-TURISMO E 
LAZER, LDA 

QUINTA DA PICOILA AGRO-
TURISMO E LAZER, LDA 

406.013 304.509 Sim   

NORTE-07-0403-
FEDER-005106 

INFINIT LABEL CASO RARO.., LDA 747.115 560.336   Sim 

NORTE-07-0403-
FEDER-005174 

CRIAÇÃO DE EMPRESA DE NOVOS 
PRODUTOS DERIVADOS EM ARAME, DOTADA 
DE RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS 

EUROWIRE, LDA 2.942.568 2.206.926 Sim   

NORTE-07-0403-
FEDER-005642 

CRIAÇAÕDE UMA NOVA UNIDADE 
INDUSTRIAL UNICA EM PORTUGAL 

FRIGOFAMA - COMERCIO E 
INDUSTRIA DE PRODUTOS 
ALIMENTARES, LDA 

994.116 745.587 Sim   

NORTE-07-0403-
FEDER-005673 

QUINTA DOS PADRES SANTOS 
QUINTA DOS PADRES 
SANTOS - TURISMO NO 
ESPAÇO RURAL, LDA 

589.773 441.490 Sim   

NORTE-07-0403-
FEDER-005682 

CRIAÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO 
TURÍSTICO DE HABITAÇÃO ATRAVÉS DA 
CONSERVAÇÃO DE UMA MORADIA DO SÉC. 
XIX QUE PERTENCEU AO ILUSTRE MANUEL 
DE ESPREGUEIRA 

SEMPRE VERÃO - 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS, 
LDA 

286.141 214.606 Sim   

NORTE-07-0403-
FEDER-005689 

TRIÂNGULO DE PEDRA - PRODUTIVIDADE, 
COMPETIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO 

TRIÂNGULO DE PEDRA, LDA 859.247 644.435 Sim   
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NORTE-07-0403-
FEDER-006852 

CRIAÇÃO DE HOTEL RURAL DOTADA DE 
RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS E 
INOVAÇÃO TURISTICA 

HOTEL RURAL DA AZENHA, 
LDA 

2.630.972 1.973.229 Sim   

NORTE-07-0403-
FEDER-006882 

CRAÇÃO DE EMPRESA PARA COLOCAÇÃO DE 
NOVOS PRODUTOS NO MERCADO 

DECORXISTO, LDA 557.340 418.005   Sim 

NORTE-07-0403-
FEDER-006901 

EMPREENDEDORISMO E 
INTERNACIONALIZAÇÃO - FIBERECO 

FIBERECO-INDUSTRIAL, LDA 613.762 460.321   Sim 

NORTE-07-0403-
FEDER-006913 

QUINTA DE SANTIAGO DA GEMIEIRA - 15 
QUARTOS DE LUXO EM PAISAGENS RURAIS 

OLINDUNA - 
EMPREENDIMENTOS 
TURISTICOS, LDA 

1.510.439 1.132.829 Sim   

NORTE-07-0403-
FEDER-006928 

CRIAÇÃO DE EMPRESA DE EXTRACÇÃO E 
TRANSFORMAÇÃO DE GRANITO 

GRANITENDER - GRANITOS 
E EMPREITADAS, LDA 

2.830.212 2.122.659 Sim Sim 

NORTE-07-0403-
FEDER-012034 

CRIAÇÃO DE EMPRESA DE TURISMO RURAL 
DOTADA DE RECURSOS HUMANOS 
QUALIFICADOS 

BAIRRO DO CASAL - 
TURISMO DE ALDEIA 

374.641 280.981 Sim   

NORTE-07-0403-
FEDER-013179 

CRIAÇÃO DE EMPRESA DE EXTRACÇÃO E 
TRANSFORMAÇÃO DE GRANITO 

GRANITOS DA GINJEIRA, 
LDA 

2.483.909 1.862.932 Sim Sim 

NORTE-07-0403-
FEDER-013248 

ADOPÇÃO DE NOVOS PROCESSOS E LAYOUT 
DE PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
MOBILIÁRIO EM KIT 

QUINTEIRO & QUINTEIRO, 
LDA 

414.578 310.933   Sim 

NORTE-07-0403-
FEDER-013260 

PROJECTO PRÉ-AVE II 
PRÉ-AVE II PRÉ-
FABRICADOS, LDA 

2.418.129 1.813.597   Sim 

NORTE-07-0403-
FEDER-013379 

PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO DA INERBRITAS, 
LDA., ESTIMULANDO O SEU CRESCIMENTO 
SUSTENTADO E VANTAGEM COMPETITIVA, 
TANTO NO MERCADO NACIONAL COMO 
INTERNACIONAL. 

INERBRITAS, 
TRANSFORMAÇÃO DE 
GRANITOS, LDA 

1.502.476 1.126.857 Sim   

NORTE-07-0403-
FEDER-013543 

QUINTA DE FIÃES - AGROTURISMO QUINTA DE FIÃES, LDA 777.297 582.973 Sim   

NORTE-07-0403-
FEDER-022240 

AGROTURISMO DO SOLAR DA QUINTA DA 
PORTELA 

CÁTIA BARBOSA TÃO, 
UNIPESSOAL, LDA 

539.715 404.787 Sim Sim 

NORTE-07-0403-
FEDER-026606 

5ENSESINFOOD LDA 5ENSESINFOOD, LDA 985.751 739.313 Sim   

NORTE-07-0403-
FEDER-035931 

HOTEL DA OLIVEIRA-SENTIR GUIMARÃES ROTEIRO ÚTIL, LDA 863.963 647.972   Sim 
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N.º da 
Ação  

Designação  Processo  Código da Operação Designação operação  Beneficiário 

 Autoridade de Auditoria - IGF 

1 

Auditoria aos 
sistemas de gestão e 

controlo do 
Programa 

Operacional 
Regional do Norte 

(ON.2) 

PROCESSO N.º 
2013/12/A2/679 

NORTE-07-0364-
FEDER-000026 

Parque de Ciência e Tecnologia de Trás os 
Montes e Alto Douro 

Associação do Parque de 
Ciência e Tecnologia do 
Porto 

NORTE-07-0403-
FEDER-007616 

HOTEL CARRIS PORTO RIBEIRA 
CARRIS LAND PORTUGAL, 
SA 

NORTE-08-0169-
FEDER-000050 

Núcleo Museológico da Seda – Freixo de 
Espada à Cinta 

Município de Freixo de 
Espada à Cinta 

NORTE-08-0269-
FEDER-000001 

Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de 
Leixões 

APDL - Administração dos 
Portos do Douro e Leixões, 
S.A. 

NORTE-08-0369-
FEDER-000015 

OLIVA Creative Factory 
Município de São João da 
Madeira 

NORTE-08-0369-
FEDER-000107 

Comunicação 
Fundação Cidade de 
Guimarães 

NORTE-08-0469-
FEDER-000020 

Programa de Valorização Paisagística e 
Turística da Zona envolvente da Barragem 
do Vilar 

Município de Sernancelhe 

NORTE-09-0132-
FEDER-000013 

Consolidação do Cordão Dunar de Vila Nova 
de Gaia 

ÁGUAS E PARQUE 
BIOLÓGICO DE GAIA, 
E.E.M. 

NORTE-09-0448-
FEDER-000129 

Construção do Centro Materno Infantil do 
Norte 

Centro Hospitalar do Porto, 
EPE 

NORTE-10-0156-
FEDER-000261 

Construção do Centro Cultural de Viana do 
Castelo  Coliseu e Arranjos Exteriores 

Município de Viana do 
Castelo 

NORTE-10-0241-
FEDER-000239 

CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DE 
INFRAESTRUTURAS PARA A 
DINAMIZAÇÃO DE ALFÂNDEGA DA FÉ 

Município de Alfândega da 
Fé 

NORTE-10-0298-
FEDER-000001 

JESSICA Holding Fund JESSICA Holding Fund 

2 

Auditoria para 
cruzamento de 

informação relativa a 
operações do ON.2 - 

IAPMEI 

Processo N.º 
2013/12/A5/21 

NORTE-07-0203-
FEDER-017718 

Fábrica de centrais solares 
GettingNoble Unipessoal, 
Lda 

NORTE-07-0203-
FEDER-018043 

Fábrica de lentes especiais para centrais 
solares 

Á Boleia do Tempo  
Unipessoal Lda 

NORTE-07-0403-
FEDER-012069 

Energia pela Oliveira - projecto âncora 
TIRA CHUVA - 
VALORIZAÇÃO DE 
RESÍDUOS, LDA 

 Controlo Unidade de Certificação - IFDR 

3 

PO Norte - Processo 
de certificação de 

Despesas - 
Verificações 

Complementares  

Verf. 
Complementares  

NORTE-07-0363-
FEDER-000017 

Parque Tecnológico e de Negócios de 
Ourivesaria de Gondomar, 1a Fase 

Município de Gondomar 

NORTE-07-0765-
FEDER-000101 

Operação de Expansão das Redes de 
Distribuição com Ligação a UAG 

Sonorgás – Sociedade de 
Gás do Norte, S.A. 

NORTE-08-0169-
FEDER-000089 

Escola de Hotelaria e Turismo, Porto Turismo de Portugal, I.P. 

NORTE-09-0347-
FEDER-000019 

Museu de Olaria - Remodelação e 
Valorização 

Município de Barcelos 

NORTE-10-0156-
FEDER-000124 

Ampliação e Requalificação da Piscina 
Municipal de Matosinhos 

Município de Matosinhos 

4 

Ação de Controlo à 
despistagem de 
Duplicação de 
Ajudas entre 
Programas 

Operacionais - PO 
FEDER/FC 

  

NORTE-09-0138-
FEDER-000002 

Trabalhos de Segurança em Nove Áreas 
Mineiras da Região Norte 

EDM - Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro, 
S.A. 

NORTE-07-0666-
FEDER-000004 

Operação - Computadores na sala de aula 
Direcção-Geral de 
Estatísticas da Educação e 
da Ciência 

NORTE-09-0352-
FEDER-000073 

CULTREDE Município de Leiria 

NORTE-09-0352-
FEDER-000078 

Acto 5 - 2011-2013 
Companhia de Teatro de 
Almada 

                                                 
2
 Não se inclui neste quadro a Auditoria do TCE - DAS 2012 e correspondentes 8 operações auditadas, uma vez que foi já 

identificada no Relatório Anual de Execução de 2012.. 
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N.º da 
Ação  

Designação  Processo  Código da Operação Designação operação  Beneficiário 

5 

Ação de Controlo 
Transversal - Ois 
dos Sistemas de 

Incentivos do QREN 

  
NORTE-07-0201-
FEDER-016262 

Football Dream Factory INTERNACIONALIZAÇÃO 

 Controlo Estrutura Segregada - IFDR 

6 

Auditoria em 
operações no âmbito 

do Programa 
Operacional 

Regional do Norte - 
QREN Despesa 

Pública certificada 
de 01-01-2012 a 31-

12-2012  

Auditoria nº 
1/2013/SC1/Norte 

NORTE-10-0154-
FEDER-000043 

Saneamento Básico no Concelho de 
Esposende 

EAMB - ESPOSENDE 
AMBIENTE,EEM 

NORTE-07-0364-
FEDER-000020 

ACT Acelerador de Comercialização de 
Tecnologias 

Cotec Portugal - Associação 
Empresarial para a Inovação 

NORTE-07-0403-
FEDER-012091 

QUINTA DA AMENDOEIRA - 
ENOTURISMO (1ª FASE) 

ANSIÃES - IMOBILIÁRIA E 
RURAL, SA 

NORTE-07-0666-
FEDER-000003 

Operação Escola em Rede 
Direcção-Geral de 
Estatísticas da Educação e 
da Ciência 

NORTE-07-0826-
FEDER-000155 

TRÁSOSMONTES XXI REGIÃO DIGITAL 2 
Associação de Municípios do 
Alto Tâmega 

NORTE-08-0469-
FEDER-000013 

Ecopista da Linha do Tâmega Município de Amarante 

NORTE-09-0352-
FEDER-000032 

Equipamento e Mobiliário para o Arquivo 
Municipal de Vale de Cambra 

Município de Vale de 
Cambra 

NORTE-09-0448-
FEDER-000129 

Construção do Centro Materno Infantil do 
Norte 

Centro Hospitalar do Porto, 
EPE 

 NORTE-07-0201-
FEDER-000879 

QUALIFICAÇÃO PME - TECNINET 
TECNINET.COM - 
PRODUÇÕES DIGITAIS, 
LDA 

NORTE-10-0144-
FEDER-000075 

Construção e apetrechamento do Centro 
Escolar EB1/JI de Rebordosa n.º1 

Município de Paredes 

NORTE-10-0144-
FEDER-000133 

Centro Escolar de Ribeira Cávado Município de Vieira do Minho 

NORTE-10-0144-
FEDER-000203 

Centro Educativo Arões Junqueira 
Município de Vale de 
Cambra 

NORTE-10-0144-
FEDER-000264 

Centro Educativo de Arcozelo Município de Ponte de Lima 

NORTE-10-0144-
FEDER-000315 

Centro Escolar de Fão Município de Esposende 

NORTE-10-0144-
FEDER-000355 

Centro Escolar de Urgeses Município de Guimarães 

NORTE-10-0144-
FEDER-000409 

Centro Escolar de Gandarela 
Município de Celorico de 
Basto 

NORTE-10-0241-
FEDER-000137 

Requalificação dos Edifícios de Vila D Este  
Fase 1 

Gaiurb - Urbanismo e 
Habitação, E.E.M. 

NORTE-10-0241-
FEDER-000358 

Rua de Santa Quitéria Município de Felgueiras 

NORTE-10-0350-
FEDER-000071 

Beneficiação da Rede Viária Municipal  1ª 
Fase 

Município de Resende 

NORTE-10-0350-
FEDER-000166 

Beneficiação da Estrada Municipal n.º 506 
de Penedono/Castaínço 

Município de Penedono  

Tribunal de Contas Português 

7 

Auditoria ao 
Programa 

Operacional 
Regional do 
Norte (ON.2)  

Processo N.º 07/2013–
Audit 

NORTE-07-0162-
FEDER-000001 

Operação Escol@Segura 
Direção-Geral de Estatísticas 
da Educação e da Ciência 

NORTE-07-0403-
FEDER-007616 

Hotel CARRIS LAND Porto Ribeira 
CARRIS LAND PORTUGAL, 
S.A.     

NORTE-08-0369-
FEDER-000060 

Custos Transversais de Gestão  
Fundação Cidade de 
Guimarães 

NORTE-08-0469-
FEDER-000020 

Programa de Valorização Paisagística e 
Turística da zona envolvente da Barragem 
do Vilar 

Município de Sernancelhe 

NORTE-09-0448-
FEDER-00012 

Construção do Centro Materno Infantil do 
Norte 

Centro Hospitalar do Porto, 
EPE 

NORTE-09-448-
FEDER-000118 

Centro de Reabilitação do Norte 
Administração Regional de 
Saúde do Norte, IP 

NORTE-10-0241-
FEDER-000331 

Parque Urbano da Devesa 
Município de Vila Nova de 
Famalicão 
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N.º da 
Ação  

Designação  Processo  Código da Operação Designação operação  Beneficiário 

NORTE-10-0241-
FEDER-000360 

Casa das Artes de Felgueiras 
 ACLEM - Arte, Cultura e 
Lazer Empresa Municipal, 
EM 
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ANEXO A.8 - Empréstimo-Quadro do BEI (QREN-EQ) – Lista operações com empréstimos em 
vigor a 31/12/2013 

EP Regulamento Específico 
Operação Financiamento 

QREN 
Aprovado Código Designação 

NORTE-07 
Apoio a Áreas de Acolhimento 

Empresarial e Logística 
NORTE-07-0363-
FEDER-000010 

Centro de Incubação de Base Tecnológica do Minho - Fase 2 - 
Qualificação e Upgrade Operacional 

32.429,78 

NORTE-07 
Apoio a Áreas de Acolhimento 

Empresarial e Logística 
NORTE-07-0363-
FEDER-000014 

Parque Empresarial de Recuperação de Materiais 3.483.267,00 

NORTE-07 
Apoio a Entidades do Sistema 

Científico e Tecnológico 
NORTE-07-0124-
FEDER-000016 

Novel Smart and Biomimetic Materials for Innovative 
Regenerative Medicine Approaches 

41.665,15 

NORTE-07 
Apoio a Entidades do Sistema 

Científico e Tecnológico 
NORTE-07-0124-
FEDER-000017 

Minimally invasive surgery towards personalized, scarless and 
no radiation exposure interventions 

41.294,90 

NORTE-07 
Apoio a Entidades do Sistema 

Científico e Tecnológico 
NORTE-07-0124-
FEDER-000018 

New methodologies for the isolation and control of stem cells 
differentiation using advanced culturi 

40.508,35 

NORTE-07 
Apoio a Entidades do Sistema 

Científico e Tecnológico 
NORTE-07-0124-
FEDER-000019 

The re-emergence/emergence of mycobacterial diseases: a 
new challenge for prophylaxis and therapy 

41.294,90 

NORTE-07 
Apoio a Entidades do Sistema 

Científico e Tecnológico 
NORTE-07-0124-
FEDER-000020 

Tissue Engineering of Connective Tissues 41.665,15 

NORTE-07 
Apoio a Entidades do Sistema 

Científico e Tecnológico 
NORTE-07-0124-
FEDER-000021 

Towards an integrated approach to the stressed brain: from 
mechanistic disruption to therapeutical r 

41.294,90 

NORTE-07 
Apoio a Entidades do Sistema 

Científico e Tecnológico 
NORTE-07-0124-
FEDER-000027 

BiO2Norte - BioHealth: Biotechnology and Bioengineering 
approaches to improve health quality 

40.715,24 

NORTE-07 
Apoio a Entidades do Sistema 

Científico e Tecnológico 
NORTE-07-0124-
FEDER-000028 

BiO2Norte - Projecto BioInd - Biotechnology and 
Bioengineering for improvedIndustrial and Agro-Food  

29.572,32 

NORTE-07 
Apoio a Entidades do Sistema 

Científico e Tecnológico 
NORTE-07-0124-
FEDER-000037 

matepro - Optimizing Materials and Processes 38.624,34 

NORTE-07 
Apoio a Entidades do Sistema 

Científico e Tecnológico 
NORTE-07-0124-
FEDER-000039 

n-STeP - Nanostructured systems for Tailored Performance 36.790,78 

NORTE-07 
Apoio a Entidades do Sistema 

Científico e Tecnológico 
NORTE-07-0124-
FEDER-000048 

BiO2Norte-  Projecto BioEnv: Biotechnology and 
Bioengineering for a sustainable world 

38.779,67 

NORTE-07 
Apoio a Infraestruturas 

Científicas e Tecnológicas 
NORTE-07-0162-
FEDER-000001 

Operação - Escol@segura 2.640.743,74 

NORTE-07 
Apoio a Infraestruturas 

Científicas e Tecnológicas 
NORTE-07-0162-
FEDER-000031 

INSTITUTO DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO PARA A BIO-
SUSTENTABILIDADE (IB-S) 

347.955,46 

NORTE-07 
Apoio a Infraestruturas 

Científicas e Tecnológicas 
NORTE-07-0162-
FEDER-000038 

Reforço da infra-estrutura científica da A4TEC, Grupo 3B’s-
UMinho e sede do Instituto de Excelência 

100.094,59 

NORTE-07 
Apoio a Infraestruturas 

Científicas e Tecnológicas 
NORTE-07-0162-
FEDER-000056 

Sistema de Radar Meteorológico do Norte 326.760,09 

NORTE-07 
Apoio à Modernização 

Administrativa 
NORTE-07-0826-
FEDER-000197 

Rede de Expansão de Lojas do Cidadão de 2.ª Geração - Loja 
de Amares 

105.944,76 

NORTE-07 
Apoio à Modernização 

Administrativa 
NORTE-07-0826-
FEDER-000199 

Rede de Expansão de Lojas do Cidadão de 2.ª Geração - Loja 
de Santo Tirso 

534.664,92 

NORTE-07 
Apoio à Modernização 

Administrativa 
NORTE-07-0826-
FEDER-000200 

Rede de Expansão de Lojas do Cidadão de 2.ª Geração - Loja 
de Ponte da Barca 

209.858,81 

NORTE-07 
Apoio à Modernização 

Administrativa 
NORTE-07-0826-
FEDER-000201 

Rede de Expansão de Lojas do Cidadão de 2.ª Geração - Loja 
de Gondomar 

285.100,99 

NORTE-07 
Apoio à Modernização 

Administrativa 
NORTE-07-0826-
FEDER-000202 

Rede de Expansão de Lojas do Cidadão de 2.ª Geração - Loja 
de Vila Nova de Gaia 

328.929,35 

NORTE-07 
Apoio à Modernização 

Administrativa 
NORTE-07-0826-
FEDER-000203 

Rede de Expansão de Lojas do Cidadão de 2.ª Geração - Loja 
de Penafiel 

281.772,93 

NORTE-07 
Apoio à Modernização 

Administrativa 
NORTE-07-0826-
FEDER-000204 

Rede de Expansão de Lojas do Cidadão de 2.ª Geração - Loja 
de Freixo de Espada à Cinta 

120.962,53 
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EP Regulamento Específico 
Operação Financiamento 

QREN 
Aprovado Código Designação 

NORTE-07 
Apoio à Modernização 

Administrativa 
NORTE-07-0826-
FEDER-000206 

Rede de Expansão de Lojas do Cidadão de 2.ª Geração - Loja 
de Tarouca 

98.430,91 

NORTE-07 
Apoio à Modernização 

Administrativa 
NORTE-07-0826-
FEDER-000207 

Rede de Expansão de Lojas do Cidadão de 2.ª Geração - Loja 
do VImioso 

130.970,68 

NORTE-07 
Apoio à Modernização 

Administrativa 
NORTE-07-0826-
FEDER-000209 

Rede de Expansão de Lojas do Cidadão de 2.ª Geração - Loja 
de Murça 

84.867,16 

NORTE-07 
Apoio à Modernização 

Administrativa 
NORTE-07-0826-
FEDER-000210 

Rede de Expansão de Lojas do Cidadão de 2.ª Geração - Loja 
de Resende 

164.178,29 

NORTE-07 
Apoio a Parques de Ciência e 
Tecnologia e Incubadoras de 

Empresas de Base Tecnológica 

NORTE-07-0364-
FEDER-000025 

Sanjotec - Núcleo de I&D Empresarial 927.527,10 

NORTE-07 
Apoio a Parques de Ciência e 
Tecnologia e Incubadoras de 

Empresas de Base Tecnológica 

NORTE-07-0364-
FEDER-000026 

Parque de Ciência e Tecnologia de Trás-os-Montes e Alto 
Douro 

963.033,73 

NORTE-07 
Apoio a Parques de Ciência e 
Tecnologia e Incubadoras de 

Empresas de Base Tecnológica 

NORTE-07-0364-
FEDER-000027 

Feira Park - Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de 
Santa Maria da Feira 

287.261,86 

NORTE-07 
Economia Digital e Sociedade do 

Conhecimento 
NORTE-07-0666-
FEDER-000003 

Operação - Escola em Rede 5.248.456,60 

NORTE-07 Energia 
NORTE-07-0765-
FEDER-000101 

Operação de Expansão das Redes de Distribuição com 
Ligação a UAG 

7.506.000,00 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0203-
FEDER-017756 

Criação de Marca - NUTRI VENTURES - Inovação no combate 
à obesidade infantil 

612.500,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0203-
FEDER-017976 

Criação de unidade industrial inovadora, orientada para o 
beneficiamento de resina de pinheiro, visando fomentar a 
reactivação da resinagem em Portugal, colmatando a escassez 
de oferta no mercado Naci 

1.166.385,76 € 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0203-
FEDER-018068 

Criação e desenvolvimento de unidade industrial para produção 
de bioenergia de alta densidade, baseada em biomassa 
torrificada. 

929.445,84 € 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0203-
FEDER-026467 

Inovação processo produtivo com novos produtos e aumento 
da capacidade 

345.142,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0203-
FEDER-026749 

AKA MOLDES: Novos métodos de fabrico que possibilitem a 
abordagem a novos segmentos de mercado e progressão na 
cadeia de comercialização a jusante. 

33.500,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0203-
FEDER-027058 

Produção de Bio-Óleos para Fins Energéticos 435.855,55 € 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0203-
FEDER-027241 

BirdRadar Solutions 48.854,17 € 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0203-
FEDER-031830 

Excellence in Portugal - Wine Food Experience 169.384,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0203-
FEDER-035900 

Criação de empresa com atividade na fabricação de moldes 
metálicos 

16.700,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0403-
FEDER-005174 

CRIAÇÃO DE EMPRESA DE NOVOS PRODUTOS 
DERIVADOS EM ARAME, DOTADA DE RECURSOS 
HUMANOS QUALIFICADOS 

200.000,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0403-
FEDER-017537 

Clean Product - Robotização - Flexibilização - 
Internacionalização 

441.692,50 € 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0403-
FEDER-017728 

Criação de um HOTEL RURAL 4 estrelas - QUINTA da VILA 
MEÃ 

66.900,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0403-
FEDER-017979 

TTturbo 50.000,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0403-
FEDER-022287 

Criação de uma unidade industrial de extrusão de alumínio 
vocacionada para o mercado internacional 

750.000,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0403-
FEDER-022533 

Adopção de novas etapas produtivas para produção de novos 
produtos 

182.452,50 € 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0403-
FEDER-026488 

Douro Natur Equus Resort 594.275,70 € 
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EP Regulamento Específico 
Operação Financiamento 

QREN 
Aprovado Código Designação 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0403-
FEDER-026869 

Internacinalização da pedra portuguesa 100.000,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0403-
FEDER-026950 

Desenvolvimento das capacidades de inovação 100.000,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0403-
FEDER-027236 

Desenvolvimento de Serviços de Gestão Logística e 
Intermodalidade 

137.419,63 € 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0403-
FEDER-027278 

Hotel Fábrica de Chocolate 144.000,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Inovação (SI 

Inovação)  
NORTE-07-0403-
FEDER-033060 

Requalificação Inovadora e Diferenciadora do Parque de 
Campismo Marisol 

112.500,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico (SI 
I&DT)  

NORTE-07-0202-
FEDER-011480 

Projecto de prospecção, análise distanciada e detecção remota 
de pegmatitos. 

25.000,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico (SI 
I&DT)  

NORTE-07-0202-
FEDER-012047 

Caracterização Genética da Diabetes e Obesidade - Definição 
de Grupos de Risco e Padrões Farmacogenéticos 

250.000,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico (SI 
I&DT)  

NORTE-07-0202-
FEDER-018584 

Green Coal Pellets - Concepção e desenvolvimento de produto 
e tecnologia para pellets de biomassa torrificada 

786.350,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico (SI 
I&DT)  

NORTE-07-0202-
FEDER-021564 

sistema computadorizado de auxílio ao diagnóstico médico com 
base na classificação de microcalcificações presentes na 
mama 

15.760,61 € 

NORTE-07 
Incentivos à Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico (SI 
I&DT)  

NORTE-07-0202-
FEDER-022883 

Desenvolvimento de uma solução na Cloud para gestão do 
circuito de MCDT, e arquivo e tratamento de exames (imagens) 
e respectivos dados demográficos. 

50.000,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico (SI 
I&DT)  

NORTE-07-0202-
FEDER-024746 

IPBrick4Mobile - IPBrick para equipamentos móveis 131.927,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico (SI 
I&DT)  

NORTE-07-0202-
FEDER-024855 

Plataforma de administração inteligente 65.000,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0201-
FEDER-016506 

InterFirst 350.000,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0201-
FEDER-016770 

 Aposta na consolidação do processo de internacionalização no 
mercado global e nos factores dinâmicos de competitividade 

171.904,50 € 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0201-
FEDER-024609 

Higicol - Projecto de Internacionalização 2012-2014 100.000,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0201-
FEDER-025052 

Posicionamento em mercados externos, Reforço 
competitividade, aposta em Marca 

20.000,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0201-
FEDER-025388 

MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO E PROCESSOS, QUADROS 
QUALIFICADOS, QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA E 
PENETRAÇÃO EM MERCADOS EXTERNOS 

63.000,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0201-
FEDER-025592 

POTENCIAÇÃO INTERNACIONAL DA MIND 197.076,40 € 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0201-
FEDER-026096 

Confiança - Posição Confiante no mercado interno e externo 108.830,50 € 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0201-
FEDER-035423 

Internacionalização da Tomelo, Eco Desenvolvimento, Lda 75.000,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0401-
FEDER-003719 

Internacionalização Certificação da Qualidade modernização 
tecnológica e inserção economia digital criação de colecções 
próprias renovação imagem TIC gestão 

180.000,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0401-
FEDER-016378 

Promoção e prospecção e presença em certames 
internacionais e reforço dos meios de MKT internacional 

22.232,59 € 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0401-
FEDER-016760 

Reforço da Internacionalização, Inovação e Competitividade 177.177,50 € 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0401-
FEDER-018315 

Expansão nos mercados internacionais ancorada no 
desenvolvimento de novas marcas (Wosh e Le Freack). 

75.000,00 € 
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EP Regulamento Específico 
Operação Financiamento 

QREN 
Aprovado Código Designação 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0401-
FEDER-021944 

Prospecção e Promoção internacional - Reforço e 
diversificação de mercados 

50.000,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0401-
FEDER-025096 

Projecto de Internacionalização 68.240,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0401-
FEDER-025595 

Projecto de internacionalização da empresa 2011-2014 32.250,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0401-
FEDER-025748 

Concept Bags International Project 184.844,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0401-
FEDER-026137 

Âncora Internacional 35.000,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0401-
FEDER-026186 

Inovar e Diversificar na Internacionalização 18.450,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0401-
FEDER-032215 

Internacionalização e desenvolvimento de nova marca de 
produto "BE LOCO" 

135.576,50 € 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0401-
FEDER-032241 

Internacionalização e Reforço da Competitividade 100.000,00 € 

NORTE-07 
Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização de PME (SI 
Qualificação de PME) 

NORTE-07-0401-
FEDER-032806 

Weproductise e-commerce store com internacionalização para 
o mercado Europeu, Brasil e China 

30.000,00 € 

NORTE-07 
Sistema de Incentivos de Apoio 

Local a Micro empresas. 
NORTE-07-101A-
FEDER-036807 

Loja 24 Horas Dourovendig  

 

4.900,00 € 

NORTE-07 
Sistema de Incentivos de Apoio 

Local a Micro empresas. 
NORTE-07-101A-
FEDER-038310 

Investir e Inovar - Meta 2015 4.998,00 € 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0169-
FEDER-000001 

Douro Religioso: Visitar, Conhecer e Reconhecer 75.600,00 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0169-
FEDER-000002 

Rede de Monumentos do Vale do Douro 82.960,00 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0169-
FEDER-000023 

O Douro... Nos Caminhos da Literatura 46.024,00 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0169-
FEDER-000046 

Vale do Varosa 648.293,84 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0169-
FEDER-000051 

Fonte do Milho, Estudo e Valorização 235.988,80 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0169-
FEDER-000054 

de Aliobriga a Cidadelhe 199.914,00 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0169-
FEDER-000056 

Rede de Monumentos do Vale do Douro 386.522,12 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0169-
FEDER-000067 

Requalificação e valorização de caminhos de elevado valor 
turístico e paisagístico em V.N. Foz Côa 

93.519,50 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0169-
FEDER-000076 

Requalificação do Cais do Pocinho 477.029,46 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0369-
FEDER-000013 

Centro de Criação de Teatro e Artes de Rua 433.129,86 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0369-
FEDER-000016 

iMod - Inovação, Moda e Design 338.798,74 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0369-
FEDER-000028 

Estaleiro - Imagens, Sons e Ideias em Movimento 194.000,00 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0369-
FEDER-000037 

Porto 2.0 - Festival da CIDADE EM MUDANÇA 200.000,00 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0469-
FEDER-000002 

NUCLEO DE COZINHAS REGIONAIS DE MOGADOURO 134.608,78 
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NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0469-
FEDER-000003 

Parque Industrial de Canelas - 1ª Fase - Rua dos Terços 99.547,89 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0469-
FEDER-000004 

Parque Industrial de Avintes - 1ª Fase - Av. Vasco da Gama 135.311,28 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0469-
FEDER-000005 

Parque Industrial de Canelas - 1ª Fase - Rua da Urtigueira 97.006,58 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0469-
FEDER-000006 

Parque Industrial de Serzedo - 1ª Fase - Rua Norton de Matos 68.599,80 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0469-
FEDER-000020 

Programa de Valorização Paisagística e Turística da Zona 
envolvente da Barragem do Vilar 

311.720,45 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0469-
FEDER-000021 

Requalificação das Termas do Peso - 1ª Fase 25.400,82 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0469-
FEDER-000022 

Ecopista da Linha do Tâmega - Troço do Concelho de 
Cabeceiras de Basto 

85.060,00 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0569-
FEDER-000018 

Desenvolvimento do Turismo Activo em Arouca 253.567,96 

NORTE-08 
Valorização Económica de 

Recursos Específicos 
NORTE-08-0569-
FEDER-000068 

Parque de Campismo - Aldeia Rural 299.996,00 

NORTE-09 Acções de Valorização do Litoral 
NORTE-09-0132-
FEDER-000017 

Requalificação do Litoral da Madalena 105.870,49 

NORTE-09 Acções de Valorização do Litoral 
NORTE-09-0132-
FEDER-000022 

Valorização da Orla Costeira do Concelho de Matosinhos 116.248,92 

NORTE-09 Acções de Valorização do Litoral 
NORTE-09-0132-
FEDER-000039 

Intervenções Complementares de Valorização da Orla Costeira 
de Matosinhos 

252.465,16 

NORTE-09 
Acções de Valorização e 
Qualificação Ambiental 

NORTE-09-0131-
FEDER-000015 

Elaboração dos Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas do 
Norte 

1.064.724,53 

NORTE-09 
Gestão Activa de Espaços 
Protegidos e Classificados 

NORTE-09-0230-
FEDER-000025 

Valorização e qualificação da estrutura ecológica do concelho 
de Melgaço 

11.733,88 

NORTE-09 
Gestão Activa de Espaços 
Protegidos e Classificados 

NORTE-09-0230-
FEDER-000031 

Valorização das infra-estruturas de turismo de natureza na 
Reg. Norte 

172.029,60 

NORTE-09 
Gestão Activa de Espaços 
Protegidos e Classificados 

NORTE-09-0230-
FEDER-000032 

Gestão e monitorização da biodiversidade do Norte de Portugal 32.625,04 

NORTE-09 
Gestão Activa de Espaços 
Protegidos e Classificados 

NORTE-09-0230-
FEDER-000056 

Promoção e visitação nas Áreas Protegidas do Norte de 
Portugal 

178.800,30 

NORTE-09 
Gestão Activa de Espaços 
Protegidos e Classificados 

NORTE-09-0230-
FEDER-000075 

Reabilitação e Gestão Activa do Corredor Ecológico do Rio 
Uíma 

112.629,00 

NORTE-09 
Gestão Activa de Espaços 
Protegidos e Classificados 

NORTE-09-0230-
FEDER-000076 

Bio-Interpretação da Rede Natura de Lamosa 123.544,60 

NORTE-09 
Gestão Activa de Espaços 
Protegidos e Classificados 

NORTE-09-0230-
FEDER-000092 

Sistema de Gestão e Informação Ambiental dos Espaços 
Classificados do Concelho de Matosinhos 

3.854.012,29 

NORTE-09 
Infra-estruturas e Equipamentos 

de Saúde 
NORTE-09-0448-
FEDER-000041 

Extensão de Saúde de Aborim - Construção e Equipamento 108.363,65 

NORTE-09 
Infra-estruturas e Equipamentos 

de Saúde 
NORTE-09-0448-
FEDER-000063 

Equipamento de Radiologia para a Sub-Região de Saúde de 
Vila Real 

189.812,26 

NORTE-09 
Infra-estruturas e Equipamentos 

de Saúde 
NORTE-09-0448-
FEDER-000086 

Centro de Saúde de Paranhos / Vale Formoso - Ampliação e 
Equipamento 

266.000,00 

NORTE-09 
Infra-estruturas e Equipamentos 

de Saúde 
NORTE-09-0448-
FEDER-000119 

Centro de Saúde Braga III - Construção e Equipamento 340.912,00 

NORTE-09 
Infra-estruturas e Equipamentos 

de Saúde 
NORTE-09-0448-
FEDER-000120 

Extensão de Saúde de Celeirós - Construção e Equipamento 195.095,60 
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NORTE-09 
Infra-estruturas e Equipamentos 

de Saúde 
NORTE-09-0448-
FEDER-000121 

Extensão de Saúde de Macieira de Rates/Pedra Furada - 
Construção e Equipamento  

127.110,60 

NORTE-09 
Infra-estruturas e Equipamentos 

de Saúde 
NORTE-09-0448-
FEDER-000127 

Unidade de Saúde de Areias - Caldas da Saúde 151.771,05 

NORTE-09 
Reabilitação de Locais 
Contaminados e Zonas 

Extractivas 

NORTE-09-0138-
FEDER-000003 

RECUPERAÇÃO PAISAGISTICA DA PEDREIRA JUNTO ÀS 
GRAVURAS DE LOMAR 

57.048,71 

NORTE-09 Rede de Equipamentos Culturais 
NORTE-09-0352-
FEDER-000005 

ARQUIVO MUNICIPAL DE VALENÇA DO MINHO 238.673,39 

NORTE-09 Rede de Equipamentos Culturais 
NORTE-09-0352-
FEDER-000037 

Biblioteca Municipal de Mondim de Basto 443.950,36 

NORTE-09 Rede de Equipamentos Culturais 
NORTE-09-0352-
FEDER-000070 

Construção da Biblioteca Municipal de Ponte da Barca e 
Apetrechamento da Biblioteca Itinerante 

329.619,40 

NORTE-09 Rede de Equipamentos Culturais 
NORTE-09-0352-
FEDER-000076 

Biblioteca Municipal de Cinfães 208.588,00 

NORTE-09 
Valorização e Animação do 

Património Cultural 
NORTE-09-0347-
FEDER-000023 

Roteiros Patrimoniais, pontes entre o museu e o território 31.828,01 

NORTE-09 
Valorização e Animação do 

Património Cultural 
NORTE-09-0347-
FEDER-000025 

PORTO – Uma Academia, um Museu. Três Pintores - o mesmo 
território 

41.280,03 

NORTE-09 
Valorização e Animação do 

Património Cultural 
NORTE-09-0347-
FEDER-000088 

Alfândega Nova do Porto: espaço e memória 230.000,00 

NORTE-09 
Valorização e Animação do 

Património Cultural 
NORTE-09-0347-
FEDER-000094 

Património Religioso do Leste Transmontano 98.951,72 

NORTE-09 
Valorização e Animação do 

Património Cultural 
NORTE-09-0347-
FEDER-000095 

Património Religioso de Entre Douro e Minho 99.795,84 

NORTE-09 
Valorização e Animação do 

Património Cultural 
NORTE-09-0347-
FEDER-000115 

Rede de mosteiros em espaço rural de Entre Douro e Minho 116.000,00 

NORTE-09 
Valorização e Animação do 

Património Cultural 
NORTE-09-0347-
FEDER-000174 

Ampliação do Museu Convento dos Loios 62.209,50 

NORTE-10 
Equipamentos e serviços 
colectivos de proximidade 

(coesão local) 

NORTE-10-0156-
FEDER-000034 

Construção do pavilhão desportivo de apoio ao Centro Escolar 
de Rossas 

12.596,69 

NORTE-10 
Equipamentos e serviços 
colectivos de proximidade 

(coesão local) 

NORTE-10-0156-
FEDER-000041 

Construção do pavilhão desportivo de apoio ao centro escolar 
da Ribeira-Cávado 

97.167,93 

NORTE-10 
Equipamentos e serviços 
colectivos de proximidade 

(coesão local) 

NORTE-10-0156-
FEDER-000057 

Requalificação do Pavilhão Municipal de Valença 68.568,75 

NORTE-10 
Equipamentos e serviços 
colectivos de proximidade 

(coesão local) 

NORTE-10-0156-
FEDER-000095 

PISCINAS MUNICIPAIS DE PENAFIEL – REMODELAÇÃO E 
CONSERVAÇÃO - 2.ª FASE 

75.000,00 

NORTE-10 
Equipamentos e serviços 
colectivos de proximidade 

(coesão local) 

NORTE-10-0156-
FEDER-000116 

Construção do Pavilhão Desportivo de Lagares 75.000,00 

NORTE-10 
Equipamentos e serviços 
colectivos de proximidade 

(coesão local) 

NORTE-10-0156-
FEDER-000150 

Polidesportivo de Exterior dos Choupos 115.000,00 

NORTE-10 
Equipamentos e serviços 
colectivos de proximidade 

(coesão local) 

NORTE-10-0156-
FEDER-000154 

Polidesportivo de Seixezelo 126.645,75 

NORTE-10 
Equipamentos e serviços 
colectivos de proximidade 

(coesão local) 

NORTE-10-0156-
FEDER-000162 

Polidesportivo J. Nicolau de Almeida 57.502,88 

NORTE-10 
Equipamentos e serviços 
colectivos de proximidade 

(coesão local) 

NORTE-10-0156-
FEDER-000183 

Creche de Leça da Palmeira 59.928,57 

NORTE-10 
Equipamentos e serviços 
colectivos de proximidade 

(coesão local) 

NORTE-10-0156-
FEDER-000187 

Creche de S. Mamede de Infesta 32.390,75 

NORTE-10 
Equipamentos e serviços 
colectivos de proximidade 

(coesão local) 

NORTE-10-0156-
FEDER-000192 

Creche do Centro Social e Cultural de Carreço 160.000,00 
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NORTE-10 
Equipamentos e serviços 
colectivos de proximidade 

(coesão local) 

NORTE-10-0156-
FEDER-000198 

Construção de Raíz de Creche 268.128,00 

NORTE-10 
Equipamentos e serviços 
colectivos de proximidade 

(coesão local) 

NORTE-10-0156-
FEDER-000205 

Dignitas Vitae 385.457,37 

NORTE-10 
Equipamentos e serviços 
colectivos de proximidade 

(coesão local) 

NORTE-10-0156-
FEDER-000255 

S.C.M.M. - U.C.C. - Convalescença e Longa Duração 503.635,00 

NORTE-10 Mobilidade Territorial 
NORTE-10-0350-
FEDER-000051 

Requalificação da Rua Central de Gandra 187.272,09 

NORTE-10 Mobilidade Territorial 
NORTE-10-0350-
FEDER-000190 

Reabilitação da Rede Viária Municipal 2010 21.647,52 

NORTE-10 Mobilidade Territorial 
NORTE-10-0350-
FEDER-000198 

Circular Externa de Lamego  entre a Rotunda Fernando Amaral 
e a Estrada das Amoreiras-1ª fase  

136.740,84 

NORTE-10 Mobilidade Territorial 
NORTE-10-0350-
FEDER-000202 

Pavimentação da E.M 513-1 Folgosa / Vila Seca - 1ª fase 9.367,01 

NORTE-10 Mobilidade Territorial 
NORTE-10-0350-
FEDER-000204 

Pavimentação da E.M. 520 Zona Industrial / Cimbres - Covais 
de Baixo (Reabilitação) 

121.856,08 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000022 

Reabilitação/remodelação do edifício do Magistério para 
criação do Centro de Ciência Viva 

80.000,00 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000035 

Arranjos Urbanístico do Espaço a Sul do Mosteiro de Refojos 50.371,80 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000041 

Reabilitação/remodelação da rede de iluminação pública 
incluindo desmantelamento das redes aereas 

80.000,00 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000042 

Reabilitação do pavilhão da ACISAT para criação do Centro de 
Exposições – “Expoflávia” 

80.000,00 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000049 

Melhoria e Valorização da Ligação da Praça da República ao 
Parque Urbano 

130.811,85 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000061 

Regeneração Urbana de Arcos de Valdevez - Reabilitação e 
Valorização dos Espaços Urbanos 

284.892,58 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000064 

ACCÃO DE REQUALIFICAÇÃO CENTRO HISTORICO DE 
MOG 1.ª FASE E ARJ E REQ.DO LARG.DE S.FRANCISCO 

183.165,16 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000146 

Acção de Requalificação do Centro Historico da Vila de 
Mogadouro 2.ª Fase  

170.515,89 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000189 

Avenida Padre Pinheiro 37.901,89 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000227 

Regeneração urbana do centro histórico da Vila de Mesão Frio 246.848,67 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000229 

Regeneração e Capacitação do Centro Historico de Sabrosa  289.397,30 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000239 

CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS 
PARA A DINAMIZAÇÃO DE ALFÂNDEGA DA FÉ 

300.000,00 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000240 

Largo Sidónio Pais e Avenida Saraiva de Carvalho 113.568,43 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000243 

Criação do Parque Urbano da Vila 74.084,34 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000245 

Requalificação dos espaços envolventes do Mosteiro de 
Arouca 

612.310,02 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000246 

REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO VERDE 289.928,28 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000247 

Requalificação das Ruas e Praças no Centro Histórico de 
Arouca 

365.000,00 
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NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000251 

Requalificação do Centro Histórico de Valença - Fase III 220.895,61 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000268 

REGENERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO NÚCLEO URBANO 
DA CIDADE DE TAROUCA 

303.748,40 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000270 

Requalificação Urbana da Vila de Armamar 220.000,00 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000285 

Circuito de Visita ao Conjunto Monástico 330.162,40 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000290 

Valorização da Urbanidade e Reforço da Mobilbidade 125.980,42 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000304 

Ligação Pedonal Galvão - Monte Prado 20.639,69 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000305 

Arruamentos de Acesso de Eiró 28.702,21 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000306 

Iluminação do Centro Histórico 2ª Fase 6.278,60 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000343 

Comunicação e Marketing 12.000,00 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000345 

Passadeiras Acessíveis 20.000,00 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000346 

Requalificação e Beneficiação da Avenida 45.000,00 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000382 

Valorização do Conjunto Monumental do Monte Latito 251.512,06 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000384 

Escola Profissional Agricola - Auditorio e Escola Hotelaria 136.385,00 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000399 

Escritaria 20.000,00 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000402 

Projecto Quinta das Lages 70.000,00 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000404 

Requalificação Urbanística da Avenida Gaspar Baltar 225.000,00 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000406 

Arranjo Urbanístico da Praceta da Alegria 80.000,00 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000407 

Requalificação da Malha Urbana do Centro Histórico (Rua 
Direita e Carmo) 

105.000,00 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000409 

Requalificação dos Largos do Município e Padre Américo 62.830,96 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000411 

Projecto da Envolvente ao Centro de Saúde 15.000,00 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000420 

Requalificação do Parque Urbano de Paços de Ferreira 134.484,38 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000430 

Marginal Atlântica - Ligações 187.693,53 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000433 

Cidade Tecnológica de Paços de Ferreira 1.286.726,20 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000458 

tuaMirandela - MIRANDELA SUSTENTÁVEL 233.558,71 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000463 

Requalificação da Mobilidade e Acessibilidade 550.001,60 
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EP Regulamento Específico 
Operação Financiamento 

QREN 
Aprovado Código Designação 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000465 

Estrutura de Gestão e Apoio Técnico 51.054,20 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000477 

tuaMirandela - MIRANDELA SOLIDÁRIA 341.106,64 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000480 

Requalificação do Espaço Público do Eixo Barroco 301.782,96 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000506 

INCUBADORA PARA O DESIGN DE MOBILIÁRIO E ARTES 
DECORATIVAS E OFICINAS CRIATIVAS (LIVE WORK 
HOUSES) 

157.875,00 

NORTE-10 
Política de Cidades - Parcerias 
para a Regeneração Urbana 

NORTE-10-0241-
FEDER-000522 

Construção da Circular Interior - Troço da Mãe d´Água 158.200,77 

NORTE-10 
Política de Cidades - Redes 

Urbanas para a Competitividade 
e Inovação 

NORTE-10-0240-
FEDER-000021 

EcoPolis - Centro de Referência em Construção Sustentável 2.371.638,31 

NORTE-10 
Requalificação da Rede de 
Escolas do 2º e 3º ciclo do 

Ensino Básico 

NORTE-10-0197-
FEDER-000005 

Criação da Escola Básica de Santa Maria da Feira 585.129,55 

NORTE-10 
Requalificação da Rede de 
Escolas do 2º e 3º ciclo do 

Ensino Básico 

NORTE-10-0197-
FEDER-000008 

Requalificação e Ampliação da Escola Básica de Paços de 
Brandão 

148.465,29 

NORTE-10 
Requalificação da Rede de 
Escolas do 2º e 3º ciclo do 

Ensino Básico 

NORTE-10-0197-
FEDER-000009 

Criação da Escola Básica de Freamunde 821.081,89 

NORTE-10 
Requalificação da Rede de 
Escolas do 2º e 3º ciclo do 

Ensino Básico 

NORTE-10-0197-
FEDER-000016 

Escola Básica de Felgueiras 1.121.487,24 

NORTE-10 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

da Educação Pré-Escolar. 

NORTE-10-0144-
FEDER-000011 

Construção do Jardim de Infância da EB1 do Corvo - Arcozelo 22.901,41 

NORTE-10 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

da Educação Pré-Escolar. 

NORTE-10-0144-
FEDER-000082 

Construção do Campus Escolar - Serra do Pilar 1.998.886,96 

NORTE-10 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

da Educação Pré-Escolar. 

NORTE-10-0144-
FEDER-000216 

Ampliação da EB1 de Francelos - Gulpilhares 251.500,22 

NORTE-10 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

da Educação Pré-Escolar. 

NORTE-10-0144-
FEDER-000324 

Centro Escolar de Rossas 345.000,00 

NORTE-10 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

da Educação Pré-Escolar. 

NORTE-10-0144-
FEDER-000329 

Construção  do Centro Escolar Parque Biológico- Avintes 1.340.117,74 

NORTE-10 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

da Educação Pré-Escolar. 

NORTE-10-0144-
FEDER-000333 

Construção do Centro Escolar Parque da Lavandeira - Oliveira 
do Douro 

717.542,72 

NORTE-10 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

da Educação Pré-Escolar. 

NORTE-10-0144-
FEDER-000347 

Construção do Centro Escolar de Valrico - Souto 160.437,50 

NORTE-10 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

da Educação Pré-Escolar. 

NORTE-10-0144-
FEDER-000384 

Grande Remodelação do Centro Escolar de Refojos II 299.628,20 

NORTE-10 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

da Educação Pré-Escolar. 

NORTE-10-0144-
FEDER-000390 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE VALPEDRE 14.172,87 

NORTE-10 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

da Educação Pré-Escolar. 

NORTE-10-0144-
FEDER-000392 

Construção e apetrechamento do Centro Escolar EB1/JI de 
Baltar 

601.046,76 

NORTE-10 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

da Educação Pré-Escolar. 

NORTE-10-0144-
FEDER-000402 

Construção do Centro Escolar de Sernancelhe 102.864,57 

NORTE-10 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

da Educação Pré-Escolar. 

NORTE-10-0144-
FEDER-000430 

Grande remodelação do Centro Escolar de Rossas 298.992,24 

NORTE-10 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

da Educação Pré-Escolar. 

NORTE-10-0144-
FEDER-000433 

Centro Escolar D. Elvira Câmara Lopes 248.500,00 

NORTE-10 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

da Educação Pré-Escolar. 

NORTE-10-0144-
FEDER-000451 

Reabilitação/Remodelação da Escola EB23 e Pavilhão 
Desportivo de Vimioso 

62.022,48 

NORTE-10 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

da Educação Pré-Escolar. 

NORTE-10-0144-
FEDER-000452 

Requalificação da Escola EB23 Francisco Sanches  1.020.000,00 
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QREN 
Aprovado Código Designação 

NORTE-10 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

da Educação Pré-Escolar. 

NORTE-10-0144-
FEDER-000453 

Requalificação da Escola Básica André Soares 509.630,00 

NORTE-10 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

da Educação Pré-Escolar. 

NORTE-10-0144-
FEDER-000455 

Requalificação da EB 2/3 Frei João em Vila do Conde 1.785.546,92 

NORTE-10 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

da Educação Pré-Escolar. 

NORTE-10-0144-
FEDER-000457 

Ampliação Requalificação e Conservação da Escola da EB 2,3 
de Vizela - S. João 

519.839,57 

NORTE-10 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

da Educação Pré-Escolar. 

NORTE-10-0144-
FEDER-000469 

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Rio Tinto 736.347,18 

NORTE-10 
Requalificação da Rede Escolar 
do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

da Educação Pré-Escolar. 

NORTE-10-0144-
FEDER-000471 

Escola Básico dos 2º e 3º ciclos de Gondomar 638.666,47 

NORTE-11 Acções de Assistência Técnica 
NORTE-11-0173-
FEDER-000021 

Assistência Técnica-CCDRN-2010 539.167,30 

NORTE-11 Acções de Assistência Técnica 
NORTE-11-0173-
FEDER-000035 

Assistência Técnica aos órgãos de gestão - 2011 526.194,53 
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ANEXO A.9 - Operações transitadas para o POVT em 2013 | 2ª reprogramação 

Eixo 
Prioritário 

Código da 
Operação 

Designação da Operação 
IT 

Aprovad
o 

IE 
Aprovad

o 

FEDER 
Aprovad

o 

IE 
Executa

da 

FEDER 
Executa

do 

FEDES 
Pago 

EP 3 Total (21 operações) 10.328 9.291 7.319 6.822 5.265 5.314 

EP 3 
NORTE-09-0136-
FEDER-000001 

Aquisição de equipamentos operacionais de 
protecção civil Distrito de Vila Real 

529 529 370 320 224 224 

EP 3 NORTE-09-0136-
FEDER-000002 

Aquisição de Equipamentos Individuais para o 
BSB do Porto 

196 21 15 21 15 14 

EP 3 NORTE-09-0136-
FEDER-000003 

MATERIAL DE PROTECÇÃO 1 214 180 150 180 150 120 

EP 3 NORTE-09-0136-
FEDER-000004 

Aquisição de equipamento de protecção 
individual para a Companhia de Bombeiros 
Sapadores de Braga 

15 15 13 15 13 11 

EP 3 NORTE-09-0136-
FEDER-000005 

Aquisição de EPI para a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Paredes 

22 21 15 21 15 14 

EP 3 NORTE-09-0136-
FEDER-000006 

Aquisição de EPI's Associações do Distrito 875 822 585 778 554 553 

EP 3 NORTE-09-0136-
FEDER-000007 

Aquisição de Equipamentos de Protecção 
Individual para os Bombeiros Voluntários do 
Distrito de Braga 

427 407 285 402 282 270 

EP 3 NORTE-09-0136-
FEDER-000008 

Aquisição de EPI  Capacetes de Fogos 
Urbanos e Industriais 

23 21 15 20 14 13 

EP 3 NORTE-09-0136-
FEDER-000009 

Aquisição de Equipamentos de protecção 
individual para os bombeiros 

21 21 15 21 15 14 

EP 3 NORTE-09-0136-
FEDER-000010 

“Requalificação dos Equipamentos 
Operacionais de Protecção Individual, do 
Distrito de Bragança” 

362 301 225 301 225 214 

EP 3 NORTE-09-0136-
FEDER-000013 

Proteger para Salvar 232 219 180 219 180 171 

EP 3 NORTE-09-0138-
FEDER-000002 

Trabalhos de Segurança em Nove Áreas 
Mineiras da Região Norte 

489 489 294 466 279 265 

EP 3 NORTE-09-0138-
FEDER-000003 

RECUPERAÇÃO PAISAGISTICA DA 
PEDREIRA JUNTO ÀS GRAVURAS DE 
LOMAR 

570 570 485 268 228 217 

EP 3 NORTE-09-0138-
FEDER-000005 

Recuperação das Pedreiras de Lourosa 2.200 2.072 1.761 578 492 573 

EP 3 NORTE-09-0138-
FEDER-000007 

Requalificação Ambiental e Aterro de Inertes da 
Louseira da Boneca 

636 570 485 560 476 460 

EP 3 NORTE-09-0160-
FEDER-000001 

Contentorizacao da recolha selectiva e 
indiferenciada 

2.170 1.808 1.537 1.591 1.353 1.460 

EP 3 NORTE-09-0160-
FEDER-000003 

Aquisição de contentores subterrâneos para 
deposição resíduos sólidos  1ª fase 

234 234 199 234 199 189 

EP 3 NORTE-09-0160-
FEDER-000004 

Esposende Separar para Valorizar 246 246 209 87 74 74 

EP 3 NORTE-09-0160-
FEDER-000005 

Parque de Compostagem Municipal 143 143 122 141 119 115 

EP 3 NORTE-09-0160-
FEDER-000008 

Óleo Valor (MinhoLima)Recolha e 
Encaminhamento Para Valorização de Óleos 
Alimentares Usados 

269 225 135 224 134 128 

EP 3 NORTE-09-0160-
FEDER-000009 

Óleo Valor (Minho Lima)  Recolha e 
Encaminhamento para Valorização de Óleos 
Alimentares Usados 

454 375 225 374 224 214 

EP 4 Total (23 operações) 44.301 33.710 27.977 29.725 24.758 24.284 

EP 4 
NORTE-10-0154-
FEDER-000003 

Construção do Reservatório de Abastecimento 
de Água Flor da Serra na Freguesia de 
Valongo 

1.471 1.166 991 738 627 627 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000009 

Construção do Reservatório de Baguim, 
Conduta Mestra de Baguim e Implementação 
Sistemas de Controlo 

2.160 1.675 1.172 1.674 1.172 1.114 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000013 

Reforço e Remodelacao da Rede em Baixa de 
Abastecimento de Agua ao Porto, 1Fase 

8.453 5.973 5.077 4.679 3.977 4.073 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000017 

Redes de drenagem das bacias 
m20,m21,m22,m22a,m23,m24,m25,m26a,m26
b,m27 

1.597 1.593 1.354 1.397 1.184 1.128 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000018 

SISTEMA DO SOUSA  EXECUÇÃO DE 
REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
RESIDUAIS 

3.635 2.693 2.289 2.596 2.207 2.146 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000019 

Rede de Abastecimento de Água: 
Infraestruturas associadas ao R2R2A, R5, R5' 
e R19 

2.836 2.836 1.985 1.689 1.182 1.182 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000024 

Rede de Abastecimento de Água em Baixa  1ª 
Fase 

2.515 772 656 611 519 534 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000031 

Ampliação e remodelação das redes de 
saneamento básico 

913 818 696 767 652 652 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000032 Rede de Saneamento em Friestas e Verdoejo 

908 767 652 724 616 616 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000033 

Abast Água Cristóval Fiães e L Mouro San 
Penso e Alvaredo Estudo Del Perímetros 
Protecção 

1.132 781 664 765 650 626 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000034 

Alargamento da Rede de Esgotos  Ponte de 
Lima 2013 

2.295 1.928 1.639 1.869 1.588 1.557 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000035 

Ampliação e beneficiação da rede de 
abastecimento de Água de Arcos de Valdevez 

500 372 316 343 292 299 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000036 

Reforço das Redes de Abastecimento e 
Saneamento de Ponte da Barca 

381 314 267 310 264 250 
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Eixo 
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Código da 
Operação 

Designação da Operação 
IT 

Aprovad
o 

IE 
Aprovad

o 

FEDER 
Aprovad

o 

IE 
Executa

da 

FEDER 
Executa

do 

FEDES 
Pago 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000037 

Ciclo Urbano da Água (Cristelo, Seixas e V. 
Mouros) 

852 733 623 732 622 591 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000038 

Reforço das Redes de Saneamento e 
Abastecimento de Água 

936 822 698 784 666 661 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000039 

Rede de Saneamento de Monção: Mazedo, 
Bela e Troviscoso 

1.483 1.187 1.009 1.187 1.009 959 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000040 

Ampliação das Redes de Abastecimento de 
Água e de drenagem de Águas Residuais  1ª 
Fase 

1.762 1.422 1.209 1.385 1.178 1.119 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000041 

Rede de Esgotos e Abastecimento de Água 
Ponte de Lima 2013  Fase 2 

3.486 2.886 2.453 2.886 2.453 2.331 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000042 

Drenagem de águas residuais em Guimarães e 
Vizela  ampliações, remodelações e ligações  
Fase I 

719 493 419 327 278 278 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000043 

Saneamento Básico no Concelho de 
Esposende 

3.846 2.339 1.988 2.325 1.976 1.877 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000044 

Ampliação Redes de Abastecimento de Água e 
Drenagem de Águas Residuais  2ª Fase  Viana 
do Castelo 

1.163 982 835 968 823 793 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000045 Saneamento Barbeita Zona Baixa 1º Fase 

349 300 255 268 227 242 

EP 4 NORTE-10-0154-
FEDER-000047 

CICLO URBANO DA AGUA  CONCELHO DE 
FAFE : SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

908 858 729 701 596 628 

Total EP3+EP4 (44 operações) 54.628 43.001 35.295 36.547 30.023 29.599 
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 ANEXO B.1 – Fichas de Projeto do Eixo Prioritário 1 – Sistemas de Incentivos 

Aviso Sistema de Incentivos à Qualificação de PME (NORTE-01-2012-01) 

Designação CONQUISTA DO MERCADO INTERNACIONAL 

Promotor ACUSHLA, SA 

Data do Contrato 07-01-2013 

N.º da Operação NORTE-07-0401-FEDER-025630 

Calendarização 01-05-2012 a 30-04-2014 

Objetivos A Acushla, S.A. é uma micro empresa, constituída em 2004 e sedeada em Vila Flor, onde possui a Quinta 
do Prado com uma plantação de 210 hectares de olival. Em 2006, iniciou a produção de azeitona em 
agricultura biológica e posterior transformação em azeite virgem extra (95%), com Denominação de 
Origem Protegida “Azeite de Trás-os-Montes”, com marca própria registada “Acushla”, uma imagem 
apurada e embalagens inovadoras.  

A empresa já recebeu numerosas distinções em concursos nacionais e internacionais, como na Argentina 
(Grand Prestige Oro – OLIVINNUS 2011), em Itália (Concurso internacional Armonia) e nos EUA 
(Campeonato mundial de Azeite). 

O azeite produzido é comercializado em três tipos de embalagens (Garrafa de 0,25 litros; Lata de 0,5 litros; 
Bag in box de 5 litros), é de elevada qualidade e tem certificação biológica. Atualmente, a empresa já atua 
num mercado de alto valor acrescentado, vende para lojas gourmet, com destaque para o El Corte Inglês e 
para alguns restaurantes. 

Em 2010, a Acushla exportou apenas alguns litros de azeite para o Luxemburgo. No entanto, em 2011 as 
vendas internacionais já representaram 20% do volume de negócios. Para 2015, a empresa prevê obter 
70% da sua faturação em 16 mercados internacionais. 

Ações 

 

O atual projeto prevê um plano de investimentos focado no reforço da internacionalização da empresa, no 
aumento da notoriedade do seu produto premium e da visibilidade da respetiva marca em diversos 
mercados de forte potencial, com destaque para os EUA. 

A estratégia proposta para atingir os objetivos a que se propõe nesta candidatura passa por: 

 Participação em certames internacionais; 

 Elaboração de um plano de marketing e estudos de mercado; 

 Contratação de 2 técnicos comerciais para dotar a empresa de uma estrutura comercial; 

 Prospeção de novos mercados; 

 Conceção de material promocional, como por exemplo catálogos; 

 Aposta em diversas ferramentas inovadoras de marketing (site com gestão de utilizadores, site e-
commerce, vídeo, blogs, Inbound Marketing na internet), aplicação CRM, mailing direto; 

 Registo da marca em diversos mercados;  

 Participação em concursos internacionais. 

Investimento Elegível 429.816,27 Euros 

FEDER 241.931,34 Euros 

 

Fontes: SIQREN e Reportagem Fotográfica ON.2 2013 
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Aviso Sistema de Incentivos à Qualificação de PME (NORTE-01-2008-01) 

Designação LITOSBÉLIX UM PROJECTO DE EXCELÊNCIA 

Promotor INSONO, LDA 

Data do Contrato 04-12-2008 

N.º da Operação NORTE-07-0401-FEDER-002155 

Calendarização 01-06-2008 a 31-05-2011 

Objetivos A empresa Litosbelix, Lda. foi constituída em 2008, tendo como atividade principal a fabricação de outros 
artigos de plástico (CAE 22292). 

A Litosbelix dedica-se à transformação de espumas técnicas em diversos materiais, tais como Poliuretano 
(PUR), Polietileno, Polipropileno, Aglomerado, Borracha (EPDM), Aglomerado de PUR, Feltros Têxteis 
(Taka). 

Com o presente projeto, a empresa pretende introduzir práticas e processos que garantam a qualidade dos 
seus produtos e capacidade de resposta às encomendas, assim como a elaboração de uma estratégia e 
instrumentos de marketing que permitam à empresa a conquista da sua quota de mercado. 

Ações 

 

O investimento apresentado incide essencialmente nas áreas comercial/marketing, qualidade, 
internacionalização, tecnologias de informação e comunicação, economia digital e produtiva. 

A estratégia proposta para atingir os objetivos a que se propõe nesta candidatura passa por: 

 Aquisição de máquinas e ferramentas de precisão inovadoras que garantam capacidade de resposta 
às encomendas; 

 Desenvolvimento de um software para a empresa, que permita à empresa fazer o desenho das 
espumas técnicas; 

 Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade e de um Sistema de Gestão, Organização e 
Controlo; 

 Prospeção de novos mercados; 

 Elaboração de um catálogo e de um site em quatro línguas; 

 Contratação de 2 técnicos. 

Investimento Elegível 243.368,58 Euros 

FEDER 109.515,86 Euros 

 

 

 

Fontes: SIQREN e Reportagem Fotográfica ON.2 2013 
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Aviso Sistema de Incentivos à Inovação (NORTE- 03-2012-01) 

Designação Estamparia Digital em Veludos e Felpos 

Promotor SATINSKIN - TÊXTEIS, LDA 

Data do Contrato 31-12-2012 

N.º da Operação NORTE-07-0403-FEDER-026724 

Calendarização 27-07-2012 a 30-06-2014 

Objetivos A Satinskin – Têxteis, Lda foi constituída 2011 dedicando-se à estamparia e a acabamentos têxteis não 
especificados, com recurso à tecnologia digital, de acordo com as CAE 13302 – estampagem e 13303 – 
Acabamentos de fios e artigos têxteis, n.e.. 

O presente projeto tem como objetivo a implementação de novos processos de produção, visando a 
fabricação de novos produtos até agora inexistentes - veludos e felpos estampados por processos digitais - 
que, associados aos que a empresa já oferece (estampados obtidos por via digital), completam o leque de 
produtos de qualidade da empresa, que suportam a sua progressão na cadeia de valor. 

Ações 

 

A empresa pretende fazer, entre outros, os seguintes investimentos: 

 Aquisição de uma linha de estampagem de veludos e felpos; 

 Aquisição de uma linha de tratamento prévio de tecido e malha,  

 Aquisição de diverso equipamento laboratorial, de embalamento e máquina de revista; 

 Aquisição de sistemas de exaustão; 

 Adaptação da central de tratamento de efluentes; 

 Certificação Oeko-tex. 

Investimento Elegível 6.469.420,00 Euros 

FEDER 4.205.123,00 Euros 

 

 

 

Fontes: SIQREN e Reportagem Fotográfica ON.2 2013 
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Aviso Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (NORTE-02-2011-06) 

Designação 
MYEASTSTARTER - Projecto Individual para Isolamento e Caracterização de Leveduras Dirigidas ao 
Mercado Vitivinícola 

Promotor YEASTWINE - WINE SOLUTIONS, LDA 

Data do Contrato 21-12-2012 

N.º da Operação NORTE-07-0402-FEDER-024718 

Calendarização 01-10-2012 a 30-09-2014 

Objetivos A empresa YEASTWINE - WINE SOLUTIONS, LDA. é uma empresa constituída em 2011, que tem por 
objeto social: soluções inovadoras para o sector vitivinícola. 

O projeto tem como objetivo, selecionar e validar a utilização de novas estirpes de leveduras com 
propriedades enológicas diferenciadoras, capazes de melhorar a qualidade do vinho, principalmente as 
características de carácter sensorial, disponibilizando aos enólogos um instrumento para a produção de 
vinhos de alta gama. 

O desenvolvimento do projeto irá ser efetuado em colaboração com a Universidade do Minho, entidade 
pertencente ao SCT, que irá neste projeto contribuir com as suas competências na área da genética e 
fenotipagem e ainda assessorar a empresa na otimização da produção de leveduras em bioreactor. 

Ações 

 

A primeira fase do projeto prevê a identificação de leveduras não-Saccharomyces e diferentes estirpes de 
leveduras S.cerevisiae, a partir dos 2040 isolados de leveduras a adquirir à empresa Vinalia. Estima-se 
que, deste total de isolados, 5% (aproximadamente 100) sejam geneticamente diferentes, e que a maioria 
corresponda a diferentes estirpes de leveduras S.cerevisiae, uma vez que a maioria dos isolados foi obtida 
no final da fermentação, onde predomina maioritariamente esta espécie.  

Ainda na primeira fase, será efetuado um estudo aprofundado do potencial aplicado das diferentes 
leveduras, e perspectiva-se que cerca de 20 a 30 estirpes de S.cerevisiae e 5 a 10 leveduras não-
Saccharomyces, tenham características enológicas com potencial para amostra de comercialização.  

Como estas leveduras foram obtidas a partir de diferentes castas e diferentes regiões vitivinícolas, é 
expectável que tenham características enológicas variadas que possam responder a diferentes 
necessidades e condições dos clientes.  

Na segunda fase do projeto serão testadas, à escala piloto e em mostos diferentes, as leveduras pré-
selecionadas na fase anterior de modo a confirmar o seu potencial. Os testes serão realizados com 
monoculturas de estirpes de S.cerevisiae e com culturas mistas de estirpes de S.cerevisiae com uma ou 
duas estirpes de leveduras não-Saccharomyces de modo a obter um maior e mais diversificado número de 
produtos.  

Na terceira fase serão otimizados os parâmetros da produção das leveduras selecionadas de modo a obter 
o maior rendimento ao menor custo. 

O resultado deste projeto será a seleção e identificação de leveduras para posterior produção e venda 
como produtos de demonstração únicos para cada cliente, proporcionando a cada produtor uma 
ferramenta exclusiva para o fabrico de vinhos com perfis característicos e diferenciadores.  

No que concerne ao mercado alvo, o produto deste trabalho de investigação será dirigido tanto ao mercado 
interno como externo, entendendo-se por mercado externo um leque bastante alargado de países 
produtores de vinho, dos mais antigos aos mais recentes.  

Embora o potencial do mercado seja, portanto, global, o alvo serão principalmente os novos países 
produtores de vinho, como a China, a Índia e o Brasil, designados no mercado vitivinícola como Novo Novo 
Mundo, mas também os do designado Novo Mundo como os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, 
África do Sul, Argentina e Chile. 

Investimento Elegível 401.209,03 Euros 

FEDER 297.010,92 Euros 

 

 
 

 

Fontes: SIQREN e http://www.yeastwine.com/index.php 
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Aviso Sistema de Incentivos de Apoio Local a Micro Empresas (NORTE-1A-2013-01) 

Designação Instalação de um Sistema de Aproveitamento da Energia Solar 

Promotor FERNANDES & FALCÃO - TURISMO RURAL, LDA 

Data do Contrato 11-06-2013 

N.º da Operação NORTE-07-101A-FEDER-035744 

Calendarização 01-05-2013 a 31-10-2014 

Objetivos A Fernandes & Falcão Turismo Rural, Lda é uma microempresa criada em 2004, com sede social em 
Vimioso e que desenvolve maioritariamente a sua atividade na área da Restauração e do Turismo em 
Espaço Rural (CAE 56101 e 55202) através do Hotel Rural Sr.ª de Pereiras. 

O Hotel Rural Sr.ª de Pereiras é uma unidade turística que se situa na Vila de Vimioso, em Bragança, com 
12 quartos duplos, restaurante, bar e loja de produtos regionais.   

O projeto prevê a instalação de um sistema de aproveitamento da energia solar para aquecimento das 
águas da unidade hoteleira e a contratação de um posto de trabalho para apoio à estratégia da empresa. 

Investimento Elegível 12.544,96 Euros 

FEDER 10.045,46 Euros 

 

 

 

 

Fontes: SIQREN e http://www.hotelruralvimioso.com/index.php 
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ANEXO B.2 – Fichas de Projetos do Eixo Prioritário 1 – Investimento Público 

Aviso Impulso Jovem - IJ/1/2012 

Designação Passaporte para o Empreendedorismo 

Data de aprovação 21-02-2013 

Data do contrato 26-02-2013 

N.º da operação NORTE-07-1028-FEDER-000001 

Calendarização 01/01/2013 a 31/12/2014 

Promotor Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) 

Objetivos 

A operação visa implementar a Medida Passaporte para o Empreendedorismo inserida no Plano 
Estratégico de Iniciativas de Promoção de Empregabilidade Jovem e Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas - Impulso Jovem, respondendo a uma necessidade de reforço de política pública no âmbito do 
suporte ao Empreendedorismo e Empregabilidade nos jovens com os seguintes objetivos.  

Melhorar a visibilidade e a apetência pelo empreendedorismo enquanto escolha de vida ambiciosa; 

Criar mecanismos de deteção precoce e apoio a projetos de empreendedorismo qualificado no âmbito 
nacional; 

Criar mecanismo de apoio à aceleração da entrada das inovações no circuito económico; 

Criar ferramentas específicas, bem como condições de facilitação institucional e acompanhamento para 
projetos de maior potencial; 

Evitar a emigração forçada dos nossos melhores quadros jovens, que não encontram no país acesso ao 
mercado de trabalho; 

Ações 

Ação 1 – “Promoção de uma Cultura Empreendedora para Jovens: da Ideia ao Projeto 

Atribuição de 700 bolsas com a duração de 4 meses, às melhores ideias de atividades económicas de 
jovens da Região do Norte abrangidos como destinatários da Portaria 370ª/2012” 

Ação 2 – “Promoção de uma Cultura Empreendedora para Jovens: do Projeto à Empresa” 

Prolongamento por mais 8 meses de bolsa a 210 jovens selecionados nos projetos mais promissores, 
proporcionando a atribuição de módulos específicos de assistência técnica. 

Ação 3 – “Promoção de uma Cultura Empreendedora para Jovens: Divulgação, Interação, Monitorização e 
Disseminação" 

Divulgação da medida, monitorizando os apoios concedidos, avaliando os resultados 

Investimento Elegível 5.066.899,90€ 

FEDER 5.066.899,90€ (taxa de 100%) 
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Aviso SAESCTN-PIIC&DT/1/2011 

Designação Programas Integrados de IC&DT 

Objetivos 

O presente concurso visa: 

a) Reforçar decisivamente as condições de concentração de capacidades e de fixação de talento 
na Região do Norte, a partir da experiência e dos resultados já atingidos em matéria de I&D; 

b) Reforçar as condições para que as instituições de I&D da Região possam agir como motores de 
redes nacionais e internacionais de colaboração científica e tecnológica; 

c) Estruturar, quando apropriado, modelos e ambientes favoráveis à valorização económica e 
social do conhecimento científico e tecnológico, seja através da transferência de tecnologia seja 
através da criação de empresas de base tecnológica; 

d) Dinamizar a criação de emprego científico e tecnológico, correspondendo ao notável incremento 
da capacidade de formação avançada. 

e) Potenciar as operações ao nível das infraestruturas de IC&DT, aprovadas pelo Programa 
Operacional Regional do Norte 2007-2013 

Dotação FEDER do Aviso 

(com reforço) 
35.000.000,00€ 

Data das últimas 18 
contratações 

17 de dezembro de 2013 

N.º de operações 
contratadas 

69 Operações 

Promotores envolvidos Instituições da Região Norte ligadas à investigação científica e desenvolvimento tecnológico 

FEDER Contratado 34,6 Milhões de euros 

Os Programas Integrados de IC&DT visam reforçar, expandir e racionalizar instituições de carácter científico e tecnológico, tornando-
as mais competitivas e articuladas com o tecido empresarial. 

No seu período de vigência, os Programas dinamizarão a criação de emprego científico e tecnológico, com 508 novos postos de 
trabalho, além do forte incentivo proporcionado a um total de quase 800 investigadores em áreas tão diversas como a agroalimentar, a 
biodiversidade marinha, a biotecnologia, a energia, a química e nano química, a saúde e as tecnologias de informação e comunicação. 

Este apoio contemplou diversos Laboratórios Associados e Unidades de Investigação, cobrindo assim um espetro alargado de 
instituições, no qual se inclui a Universidade do Porto, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Universidade do Minho, a 
Universidade Católica Portuguesa, a Associação Fraunhofer Portugal Research e o Laboratório Ibérico Internacional de 
Nanotecnologia. 

Este cofinanciamento atribuído pelo “ON.2 – O Novo Norte” permite assim que as instituições de I&D da região norte se reafirmem 
como motores de redes nacionais e internacionais de colaboração científica e tecnológica e criem modelos e ambiente favoráveis à 
valorização económica e social do conhecimento científico e tecnológico. 
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Aviso AMP/SAAAEL/2/2010 

Designação Parque do Cercal - Campus para a Inovação, Competitividade e Empreendedorismo Qualificado 

Data de Contratação 12-07-2011 

Nº da operação NORTE-07-0363-FEDER-000026 

Calendarização Início: 21-10-2010; conclusão: 18-08-2014 

Executor Município de Oliveira de Azeméis 

Objetivos 

Construção de um edifício, com cerca de 2700 m2 de área útil, no qual se encontram cerca de 600 m2 de 
laboratórios (de materiais, instrumentação e de processos industriais), 500 m2 de oficinas (de CAD/CAM, 
de modelagem e prototipagem), biblioteca com 125 m2, espaços para ensino e formação e salas de 
reuniões, com os seguintes objetivos: 

- fomentar o ensino e a formação; 

- promover a investigação e o desenvolvimento; 

- apoiar a incubação de novas empresas; 

- estimular o empreendedorismo; 

- promover o emprego qualificado; 

- apoiar o tecido económico local e regional; 

- ser uma referência no âmbito da sustentabilidade energética e ambiental. 

 

Ações 

As atividades desenvolvidas pela Operação são de diversa natureza: 

1) aquisição de algumas parcelas de terreno para implementação do projeto; 2) aquisição dos projetos de 
especialidades do edifício e da fiscalização à obra; 3) construção de um edifício, numa propriedade 
municipal com cerca de 14 ha, com 4,200 m² de área bruta de construção, onde se encontram laboratórios, 
oficinas, um auditório e vários espaços para formação e reuniões; e 4) construção das ligações 
infraestruturais e execução dos arranjos exteriores do edifício. 

 

Entidades Parceiras Universidade de Aveiro  

Investimento Elegível 4.501.757,20 

Feder (75%) 3.826.493,62 

Taxa de Execução (%) 95% 

Evidências da realização do projeto: 
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ANEXO B.3 – Fichas de Projeto do Eixo Prioritário 2 

Aviso  EEC PROVERE/PA/1/2012 

Designação COMPLEXO MINEIRO ANTIGO DO VALE SUPERIOR DO RIO TERVA -2.ª FASE 

Data de aprovação 13-06-2013 

Data do contrato 17-06-2013 

N.º da operação NORTE-08-0569-FEDER-000102 

Calendarização 16-11-2010 a 30-06-2014 

Promotor Município de Boticas 

Objetivos 

Em prol da preservação e valorização do património, mais concretamente, na vertente do património 
arqueológico, o Município de Boticas pretende dar continuidade ao projeto de Conservação, Estudo, 
Valorização e Divulgação do Complexo Mineiro Antigo do Vale Superior do Rio Terva – 2.ª Fase, no âmbito 
do Aviso de Abertura de Concurso EEC PROVERE - PA/1/2012, do Eixo Prioritário II – Valorização 
Económica de Recursos Específicos, do ON.2 - O Novo Norte. Este projeto constitui um projeto-âncora da 
EEC designada “Aquanatur – Complexo Termal do Alto Tâmega”, a qual que obteve o Reconhecimento 
Formal como Estratégia de Eficiência Coletiva (EEC PROVERE), em 15-06-2009, formalizado por 
Despacho conjunto dos Ministros competentes. As especificidades desta região, bem como a preocupação 
pela salvaguarda e promoção do património nas suas múltiplas componentes (ambiental, cultural e 
socioeconómica), presidiram à definição das diretrizes do presente projeto, que se assume como um motor 
de desenvolvimento local integrado e sustentável, preservando e promovendo o património e a identidade 
cultural do Município, tendo ainda a ambição de servir de catalisador na captação de um novo segmento 
turístico.  

Foi elaborado um projeto de conservação, estudo, valorização e divulgação o Complexo Mineiro Antigo do 
Vale Superior do Rio Terva – 2.ª Fase, no qual foram definidos os seguintes objetivos: 

1 - Elaboração de estudos de Arqueologia e História, Geologia e de Recursos Minerais; 

2 - Conservação e valorização de conjuntos e sítios arqueológicos, alguns dos quais se encontram em vias 
de classificação; 

 3 - Elaboração de projetos e construção de plataformas; 

4 - Execução e Montagem Material da Exposição Permanente e Execução de Matrizes para Publicações; 

5 - Construção: Casa das Memórias, Área Social da Senhora das Neves, Passadiço do Poço das Freitas, 
Observatório do Poço das Freitas e Observatório do Castro de Sapelos, 

6 - Jornadas de Biologia e Oficinas Escola; 

7 - Reunião Científica Internacional. 

Ações 

O investimento contempla várias ações:  

i) Ações Imateriais - Estudos Técnico-científicos:  

O projeto de conservação, estudo, valorização e divulgação do Complexo Mineiro Antigo do Vale Superior 
do Rio Terva, comporta o desenvolvimento de um conjunto de atividades de investigação multidisciplinares, 
destacando-se as áreas da Arqueologia e História, Geologia e Recursos Minerais e Produção de 
Conteúdos para Exposições Museológicas (Permanente e Itinerante), cuja realização exige a elaboração 
de estudos e trabalhos especializados. 

 ii) Arqueologia e História, Geologia e Recursos Minerais e Paleoecologia 

1 – Pesquisa Bibliográfica e Documental e Prospeção Arqueológica; 

2 – Acompanhamento arqueológico da limpeza e eventual consolidação e restauro de estações 
arqueológicas; 

3 – As ações anteriores serão suportadas com a elaboração de vários estudos específicos: 

a) Estudo Monográfico do Povoamento Proto-Histórico; 

b) Estudo Monográfico do Povoamento Romano; 

c) Estudo Monográfico do Povoamento Medieval; 

d) Estudo Monográfico do Povoamento Moderno e Contemporâneo. 

 Estudos de Geologia e Recursos Minerais 

a) Análise geral do contexto geológico do no Peninsular; 

b) Elaboração de cartografia temática.  

Estudos de Paleoecologia 

a) Estudo de Geomorfologia; 

b) Estudo de Paleoambientes. 

Produção de Conteúdos de Museológica 

O projeto prevê a aquisição de serviços para a conceção de conteúdos museológicos que contemplará a 
definição do circuito de visita, a organização dos espaços, os equipamentos e os conteúdos a produzir para 
o programa expositivo delineado. 

Conceção da exposição permanente do Centro Interpretativo de Bobadela  

1 - Elaboração do guião geral do projeto museológico, considerando numa perspetiva histórica de larga 
diacronia, os temas Território e Recursos, Ocupação Humana e Mineração; 

2 - Elaboração dos guiões específicos do projeto museológico, de acordo com os temas acima enunciados, 
com descrição detalhada dos conteúdos informativos a expor, designadamente: texto, fotografias e figuras 
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para formatos impressos e textos, fotografias, desenhos, peças e vídeos, para visualização em ecrã 
multimédia e sobre maqueta; 

3 - Elaboração de antevisão da visitação ao Centro Interpretativo, em modelo virtual 3D. 

Ação Infraestrutural 

Este projeto contempla a conceção e execução de áreas sociais que permitirão aos visitantes a obtenção 
de informações úteis e uma primeira visão e perceção do território a visitar, plataformas de observação, 
que os conduzirão a uma visão mais pormenorizada do local, bem como um núcleo etnográfico “Casa das 
Memórias ”, para uma melhor perceção das tradições e modo de vida das populações locais. 

Investimento Elegível 1.087.089,00€ 

FEDER 869.671,20€ (taxa de 80,00%) 

 

Passadiço do Poço das Freitas                Casa das Memórias                                   Área Social                                                                                              

 

 

 

   Observatórios do Poço das Freitas e do Castro de Sapelos 
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Aviso VEETR/Porto Welcome Center/2011 

Designação Porto Welcome Center 

Data de aprovação 04-09-2013 

Data do contrato 03-10-2013 

N.º da operação NORTE-08-0169-FEDER-000161 

Calendarização 1/08/2011 a 30/06/2014 

Promotor Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER 

Objetivos 

O Porto Welcome Center situa-se no coração da cidade do Porto, concretamente no denominado 
“Quarteirão das Cardosas”, que integra a “Área de intervenção prioritária dos Aliados” da “Porto Vivo - 
Sociedade de Reabilitação Urbana”. A loja tem acesso a Nascente pela Praça Almeida Garrett, 
conhecida por São Bento, e pela recém-criada Praça interior do Quarteirão das Cardosas, a Poente. 

A presente Loja Interativa de Turismo possuirá um conjunto de valências tecnológicas que a 
transformará num espaço de lazer / diversão, educativo, formativo e informativo, através da sua 
componente de interatividade, vertida nos distintos conteúdos contemplados. 
A natureza da intervenção terá igualmente preocupações de modo a criar um espaço harmonioso com 
os restantes edifícios em volta, dos quais se destaca o Hotel InterContinental Porto Palácio das 
Cardosas, e um importante conjunto de prédios de habitação composto por 53 casas reabilitadas em 
fase de comercialização por um fundo imobiliário que reconheceu na zona de implantação deste projeto 
uma excelente oportunidade para revitalização de uma zona urbana com tremendo potencial, mas 
marcado por uma população envelhecida. O rejuvenescimento desta zona potenciará a criação de 
maiores fluxos de utilização do espaço do Porto Welcome Center pela população residente. 

Ações 

O investimento contempla a necessária adaptação do espaço e o seu apetrechamento.  

Em termos de ações destacam-se: 

1) Conteúdos 

Elementos para divulgação e promoção da região do Porto e Norte de Portugal, que se pretende que 
motivem o consumo por parte dos visitantes, e que estarão presentes em diversas áreas da Loja: 

. Mapa interativo - Ao entrar na Loja o visitante poderá observar de imediato um mapa da região. Em 
frente ao mapa haverá 3 quiosques, através dos quais o utilizador pode selecionar qual o tipo de 
informação que pretende observar no grande mapa – produtos relacionados com gastronomia e vinhos, 
com natureza, com religião, cultura ou saúde e bem-estar, por exemplo. 

. Prateleiras interativas – Para apresentar os diversos produtos da região será instalado um pequeno 
ecrã touchscreen em 3 dos quiosques reservados à exposição dos produtos, através dos quais o 
visitante pode pesquisar conteúdos através do toque no ecrã inserido no mobiliário de cada quiosque. 
As informações sobre o produto selecionado podem ser, para além de uma breve descrição e do preço, 
imagens ou vídeos sobre a sua confeção, informações sobre produtos semelhantes, localização do 
produtor, entre outras. Esta aplicação será fornecida com um gestor de conteúdos, que permitirá 
atualizar os conteúdos e manter a atualidade dos produtos expostos. 

. Vídeo Promocional da Região - Através de uma vídeo wall composta por 9 ecrãs será apresentado um 
vídeo promocional da região, em que serão destacados diversos produtos e espaços a visitar. Esta 
aplicação será fornecida com um gestor de conteúdos para que o cliente tenha total liberdade em gerir 
os conteúdos a apresentar nesta aplicação. 

. Espaço Infantil - Neste espaço pretende-se entreter e cativar os mais novos, através da transmissão 
de conteúdos pedagógicos direcionados à faixa etária mais jovem, permitindo assim que os pais se 
concentrem na exploração da Loja, tranquilamente. 

. Património da humanidade (Sala Gota) - Este espaço permitirá uma experiência através da qual os 
visitantes da Loja poderão explorar 4 magníficos vídeos estereoscópicos sobre o património da 
humanidade. Através de um pequeno ecrã colocado à entrada da sala será apresentado um menu 
através do qual o visitante seleciona, através do toque, qual dos vídeos pretende observar (vídeos a 
definir). 

. Sensorium de vinhos – Através de um grande quiosque em forma circular, o visitante poderá ficar a 
conhecer qual o vinho que mais lhe agrada, de acordo com as suas preferências, ou até mesmo 
descobrir qual o vinho mais indicado para uma determinada ocasião. O software instalado nesta área 
permitirá selecionar enólogos das comissões vitivinícolas, e a definição de keywords para que o cliente 
possa selecionar o vinho que pretende. Pretender-se-á igualmente captar para este espaço chefes de 
cozinha da região, visando a definição de keywords de procura. 

. Café Bar Gourmet – Ao comprar um produto no Café Gourmet será entregue ao visitante um cartão 
RFID juntamente com o seu pedido. Ao chegar à mesa o visitante é convidado a aproximar o seu cartão 
do leitor RFID e a explorar mais informações sobre o produto que escolheu, e a região onde foi 
produzido, através de um ecrã sensível ao toque. Pretende-se, deste modo, associar ao consumo a 
divulgação das regiões de onde esses produtos são provenientes. 

. Auditório - Neste espaço será implementado um sistema multimédia que possa ser utilizado pelas 
pessoas que pretendam usufruir deste espaço. Pretende-se disponibilizar este espaço aos parceiros e 
aos produtores da região, visando a apresentação dos seus produtos e serviços, bem como incentivar 
os fornecedores a captarem os distribuidores estrangeiros para este espaço, para que estes possam 
apresentar os seus produtos. 

2) Interatividade e experiências 

O Investimento contempla um forte investimento na componente de Hardware, através da 
implementação dos seguintes equipamentos: computadores, reguladores de corrente, monitores 
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touchscreen, películas touchscreen, projetores, suportes de teto para projetores, monitores LCD, 
estruturas de suporte da videowall, tablets, webcams, sistemas de leds, cenografias, leitor de RFID, 
cartões com RFID, mesas interativas, cabos diversos, entre outros. 

Investimento Elegível 2.259.535,98€ 

FEDER 1.581.822,19€ (taxa de 70,01%) 
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ANEXO B.4 – Fichas de Projeto do Eixo Prioritário 3 

Aviso GAEPC/1/2008 

Designação Cultibos, Yerbas i Saberes: Biodiversidade, Sustentabilidade e Dinâmica em Tierras de Miranda 

Data de Contratação 29 de dezembro de 2009 

Nº da operação NORTE-09-0230-FEDER-000064 

Calendarização Início: 31-03-2010; conclusão: 18-03-2013 

Executor FRAUGA - Associação para o Desenvolvimento Integrado de Picote 

Objetivos 

• Inventariar, recuperar e conservar património etnobotânico e contribuir para a manutenção da 
biodiversidade; 

• Recolher informação sobre a etnoflora das aldeias do concelho de Miranda do Douro e organizar uma 
base de dados; 

• Documentar tecnologias, processamentos e receituários associados aos usos tradicionais, assim como 
vocabulário, nomes comuns em português e mirandês, expressões, ditados populares ou cantigas 
relacionadas com as plantas; 

• Registar cultivos ancestrais e práticas tradicionais sustentáveis que possam contribuir para um modelo de 
produção biológica; 

• Promover o conhecimento, o uso sustentável e a conservação do património fitogenético da Terra de 
Miranda, incentivar a criação de microempresas na Terra de Miranda; 

• Contribuir para a diversificação de atividades de animação cultural realizadas no quadro do Centro de 
Interpretação (CI) do Ecomuseu Terra Mater, que podem ajudar a promover o sector de Turismo no 
Espaço Rural na Terra de Miranda 

Ações 

 Recolha de informação junto da população rural; 

.Registo de vocabulário, cantigas, ditados em mirandês e documentação de objetos; 

. Reintrodução em cultivo de espécies em desuso; 

. Troca de sementes com a população local; 

. Organização do herbário e da base de dados; 

. Ações de sensibilização divulgação e animação cultural: 

. Criação e atualização de conteúdos Web; 

. Participação em atividades da Associação ALDEIA (Ação, Liberdade, Desenvolvimento, Educação, 
Investigação, Ambiente): 

. Exposições temáticas: Cultibos yerbas i saberes; Carros carricos i outros antretenes;  Memórias de la 
tierra, de l pan i de l grano; Yerbas cun malzina! Ervas que curam! 

. Publicações: Catálogo “Etnoflora da Terra de Miranda”; Livro “As plantas e a gastronomia da Terra de 
Miranda”; Livro “Etnobotânica da Terra de Miranda” 

Entidades Parceiras Instituo Politécnico de Bragança 

Investimento Elegível 129.600,77 € 

Feder (75%) 97.200,59 € 

Taxa de Execução (%) 100% - Operação concluída 

Evidências da realização do projeto. 
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Aviso S/1/2007 

Designação Requalificação do Serviço de Urgência Básica do Hospital São Miguel 

Data de Contratação 28 de novembro de 2008 

Nº da operação NORTE-09-0448-FEDER-000087 

Calendarização Início: 23-01-2007; conclusão: 24-11-2008 

Executor Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

Objetivos 

O Hospital de São Miguel de Oliveira de Azeméis é uma unidade hospitalar que entrou em funcionamento 
em 1895, com uma área de influência direta nos concelhos de Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra e São 
João da Madeira, com uma população estimada em 2005 de cerca de 120 mil residentes. Passados mais 
de 100 anos as suas instalações não respondiam às necessidades da população que servia, 
nomeadamente no que concerne a prestação de cuidados de saúde de urgência/emergência pela 
degradação e inadequação das infraestruturas físicas e pela obsolescência ou inexistência de 
equipamentos atualizados e específicos para situações de atendimento em urgência/emergência. Assim, a 
operação tinha como principais objetivos: 

- Criar infraestruturas físicas habilitadas ao atendimento de utentes; 

- Dispor de equipamentos qualificados para a prestação de cuidados de saúde;  

- Melhorar as condições de trabalho dos colaboradores;  

- Garantir maior equidade no acesso;  

- Obter ganhos em saúde na população utilizadora dos serviços. 

Ações 

 Reformulação do layout do serviço de urgências permitindo uma ampliação dos anteriores 400m2 para 
cerca de 700 m2, com um ganho de área útil coberta para a prestação de cuidados de cerca de 130m2. De 
destacar o enfoque na criação de salas e locais distintos para a observação de crianças e adultos, com 
maior privacidade e humanização; o investimento realizado em termos de equipamento informático, 
infraestrutural e um novo equipamento na área de reanimação. Com a requalificação e reabertura do 
Serviço de Urgência Básica foi implementado o Sistema de Triagem de Manchester, que permite classificar 
os utentes em função do seu estado de gravidade, atribuindo-lhe uma cor que define o respetivo grau de 
prioridade no atendimento. 

Entidades Parceiras (não aplicável) 

Investimento Elegível 627.379,61 € 

Feder (70%) 439.165,73 € 

Taxa de Execução (%) 100% - Operação concluída 

Evidências da realização do projeto. 
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Aviso PC/1/2007 

Designação Museu Têxtil do Futuro 

Data de Contratação 2 de dezembro de 2008 

Nº da operação NORTE-09-0347-FEDER-000035 

Calendarização Início: 01-10-2008; conclusão: 30-03-2011 

Executor Município de Vila Nova de Famalicão 

Objetivos 

O objetivo do projeto é impulsionar o Museu, projetando-o ao nível dos seus congéneres internacionais, 
proporcionando aos visitantes uma mais correta apreensão da história da indústria têxtil/vestuário da 
região, melhor conhecimento do sector. Através da Introdução das novas tecnologias da informação e 
comunicação, em que a multimédia, a realidade virtual, e os sistemas web e de base de dados se 
destacam, o Museu da Indústria Têxtil, pretende transformar as visitas num processo atrativo e interativo 
visando o apoio informativo aos visitantes com objetivos lúdico-pedagógicos e de atração de públicos 
jovens. 

Ações 

As ações enquadram-se no desenvolvimento dos ciclos designados por “passado, presente e futuro da 
indústria têxtil”, nomeadamente: ação 1 – passado da indústria têxtil (simulação de processos produtivos, 
tratamento da informação sobre o setor através da sua classificação, digitalização e disponibilização via 
web); ação 2 – presente da indústria têxtil (aplicação multimédia para apresentação do setor/empresas da 
região ao visitante, com a adesão de 45 empresas que manifestaram interesse em participar, e 
apresentação de empresas de sucesso); ação 3 – futuro da indústria têxtil (apresentação das novas 
aplicações multimédia interativas, modelos virtuais 3D e vídeos, para divulgação da investigação e 
desenvolvimento técnico e tecnológico na indústria têxtil – nomeadamente na áreas da medicina, 
construção civil e vestuário de proteção. A realização de visitas de estudo ao exterior, com o objetivo de 
aproximação a realidades de museus congéneres reconhecidos internacionalmente, detentores de boas 
práticas expositivas no domínio das novas tecnologias, nomeadamente Alemanha, Holanda e Inglaterra 
(Audax Textielmuseum, Tilburg; Quarry Bank Mill, Styal; Museum os Science and Industry, Manchester). 
Realização de workshop previsto para divulgação dos resultados do projeto e, já num momento posterior à 
sua data de encerramento, uma outra iniciativa de divulgação mais abrangente. 

Entidades Parceiras CITEVE e o CCG (Centro de Computação Gráfica da Universidade do Minho) 

Investimento Elegível 249.622,39 € 

Feder (55%) 137.292,31 € 

Taxa de Execução (%) 100% - Operação concluida 
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ANEXO B.5 – Fichas de Projetos do Eixo Prioritário 4 

Aviso PRU/2/2008 - Grandes Centros 

Designação Req. Urb. e Ambiental. o Bairro do Lagarteiro - Novos Espaços Públicos 

Data de Contratação 3 de março de 2011 

Nº da operação NORTE-10-0241-FEDER-000426 

Calendarização Início: 10-12-2008; conclusão: 24-10-2012 

Executor Município do Porto 

Objetivos 

- Requalificação do espaço público; 

- Melhoria da imagem urbana do bairro através da requalificação de espaços coletivos, diversificação da 
estrutura funcional e qualificação ambiental; 

- Promoção de novas acessibilidades. 

Ações 

 A intervenção (que inclui a elaboração do projeto, contratação da revisão de projeto e da fiscalização e 
controlo da empreitada e a empreitada de obras públicas) contemplará o redesenho urbano da área em 
causa com a consequente qualificação do espaço público através de uma profunda reestruturação da rede 
viária (com a eventual criação de novas acessibilidades, estacionamento, …) e de hierarquização da 
circulação de veículos e peões, o tratamento paisagístico dos espaços exteriores do bairro (novas áreas 
verdes, percursos pedonais, mobiliário urbano, …), a modernização das redes de infraestruturas existentes 
(drenagem de águas residuais e pluviais, de abastecimento de água, iluminação pública e de 
telecomunicações) e a eventual criação de uma rede de abastecimento de gás.  

Acrescente-se ainda que encontrando-se o Bairro do Lagarteiro inserido na área de intervenção do Plano 
de Pormenor do Parque Oriental, que dotará toda aquela área de uma importante mancha verde com a 
criação de um parque urbano ao longo do troço concelhio do Rio Tinto, exigirá naturalmente que as 
condições ambientais se tornem num dos princípios fundadores da intervenção programada.  

É preocupação assim, com a intervenção, a definição de uma estratégia que proporcione novas 
perspetivas de reordenamento interno (e externo) do espaço público potenciando a ancoragem do bairro 
na envolvente próxima e se conduza a uma melhor integração na cidade de uma área tão sensível como 
aquela que é objeto da operação qualificando-a e tornando-a como um dos “fatores determinantes da 
qualidade de vida da população 

Entidades Parceiras 
Embora na operação o Município do Porto fosse beneficiário único, a intervenção no espaço público fazia 
parte de um plano integrado de intervenção no Bairro do Lagarteiro, tendo por parceiro o Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana – IHRU,I.P. 

Investimento Elegível 2.599.689,30 € 

Feder (85%) 2.209.735,90 € 

Taxa de Execução (%) 100% - Operação concluida 

Evidências da realização do projeto. 
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Aviso ES/1/2009 

Designação Dignitas Vitae 

Data de Contratação 31 de março de 2010 

Nº da operação NORTE-10-0156-FEDER-000205 

Calendarização Início: 15-11-2008; conclusão: 14-12-2011 

Executor Centro Social Paroquial de Deão – Viana do Castelo 

Objetivos 
Com esta Operação o Promotor criou 40 lugares numa Creche construída de raiz, satisfazendo uma 
necessidade social urgente, tendo em conta que as crianças que frequentavam as instalações existentes, à 
data da candidatura, se encontravam em instalações provisórias, desde 1999. 

Ações 

O CSPD levou a efeito a construção de um equipamento destinado ao apoio social, nomeadamente uma 
estrutura residencial para idosos e uma creche (valência objeto do financiamento). Ao nível das opções de 
arquitetura foram construídos dois edifícios geminados com igual implantação e forma, com 2 pisos para o 
Lar e um piso para a Creche. Ambos os edifícios se encontram organizados a partir de um hall comum. 

Entidades Parceiras (não aplicável) 

Investimento Elegível 289.401,82 € 

Feder (74,12%) 214.500,00 € 

Taxa de Execução (%) 100% - Operação concluída 

Evidências da realização do projeto. 
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Aviso ES/1/2010 

Designação Unidades de Cuidados Continuados - Unidade de Longa Duração e Manutenção 

Data de Contratação 29 de setembro de 2011 

Nº da operação NORTE-10-0156-FEDER-000225 

Calendarização Início: 01-01-2011; conclusão: 20-11-2013 

Executor Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade – Porto 

Objetivos 
Esta Operação tem como objetivo criar uma Unidade de internamento de Longa Duração e Manutenção, 
no Hospital da Ordem da Trindade, com uma capacidade para 26 camas que estarão disponíveis para a 
rede de cuidados continuados. 

Ações 

Tendo por limite o espaço físico do sector de internamento do piso 3 (1.043 m²), sem fazer recurso a 
ampliações e/ou a alterações exteriores da imagem e da volumetria do Hospital, a obra teve por 
parâmetros os critérios funcionais que estão subjacentes aos programas tipo das Unidades de Cuidados 
Continuados e a legislação específica referente, em vigor. Algumas das funções de espaços são comuns a 
outras valências do Hospital, estando instaladas noutros pisos. 

O projeto envolveu as componentes de projeto técnico, construção, fiscalização e equipamento. 

Entidades Parceiras (não aplicável) 

Investimento Elegível 1.130.564,88 € 

Feder (85%) 960.980,15 € 

Taxa de Execução (%) 100% - Operação concluída 

Evidências da realização do projeto. 
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Aviso EPE/1/2011-Bolsa de Mérito 

Designação Construção do Centro Cultural de Viana do Castelo - Coliseu e Arranjos Exteriores 

Data Aprovação 12-07-2011 

Nº. da operação NORTE-10-0156-FEDER-000261 

Calendarização 
Início físico: 28-01-2008; Início Financeiro:11-03-2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Fim Físico: 31-01-2014; Fim Financeiro (prev): 30-05-2014 

Executor Município de Viana do Castelo 

Objetivos 

Criação de um equipamento que visa garantir condições para uma consolidação do posicionamento de Viana do Castelo, 
enquanto centro de eventos culturais e congressos de natureza económica, que virá a contribuir para a afirmação da Cidade e 
região do Minho-Lima como destino turístico cultural e naútico. Pretende-se assim, convergir e dar coerência nas políticas e 
trajectórias dos dez concelhos, de forma mais eficiente e adaptada especificamente numa perspectiva de conjunto para o 
território do Minho-Lima, da Região Norte e da Galiza. 

Ações 

Compreende 2 componentes: construção do edifício e arranjos exteriores. A primeira respeita à construção de um novo 
equipamento multifuncional adequado à realização de grandes eventos, com uma área de implantação de 3.792 m2, 70 m de 
comprimento, 54 m de largura e 9,12 m de altura, distribuindo-se por três pisos. Com capacidade para 1500 lugares em feiras e 
mostras e mais 2100 lugares em eventos culturais. A segunda componente qualifica a envolvente do CCVC, compatibilizando a 
frente ribeirinha com o novo equipamento. 

Entidades 
Parceiras  

AEVC - Associação Empresarial de Viana do Castelo, APHORT - Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo, 
CIM Alto Minho - Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima, Fundação Serralves, IPVC - Instituto Politécnico de VC  

Invest. Elegível 13.121.495,29 € 

Feder (85%) 11.153.271,00 € 

Fundamentação 
da Boa Prática 

Boas práticas ambientais: Soluções energéticas sustentáveis integradas e complementares de poupança energética, 
nomeadamente, pala de sombreamento, vidro duplo com controlo solarmos seletivo, painéis compósitos na cobertura e 
acabamento final com bandejas de alumínio perfiladas e fixas por clipes, e recurso a gás natural. Dispõe de um Sistema de 
Gestão Técnica de Energia destinado ao controlo centralizado do funcionamento das instalações de climatização.  

Boas práticas a nível de igualdade oportunidades e de género: O equipamento dispõe de um espaço reservado para pessoas 
com dificuldades motoras assistirem aos espetáculos, tendo também rampas de acesso e elevadores; 3 dos 5 colaboradores são 
mulheres.  

Contributo para o emprego: Sendo o CCVC um espaço vocacionado para receber eventos de grande dimensão, isso determina 
um acréscimo de necessidades de trabalhadores, para além dos colaboradores permanentes.   

 Boas Práticas de Programação: O CCVC tem vindo a desenvolver uma programação eclética e inclusiva quer ao nível das 
temáticas quer quanto ao público-alvo, tendo produzido espectáculos de música clássica e ligeira, animação cultural etnográfica, 
de solidariedade e humanitários e desportivos.                                                                                                                                                                                                                                                                              
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ANEXO C.1 - Realização Física dos Indicadores Comuns Nacionais | Anexo I do IFDR 

Refª Indicador Tipologia Unid. Indicador 

Realização 
 (31/12/2013) 

Execução Financeira 
(mil euros)   

 
Obs. 

Executada Contratada Executada Contratada 
 

Agenda Fatores de Competitividade 
 

FC-ICN-Tri-001 (*) Realização nº 

Empresas beneficiárias de 
ajudas diretas ao investimento 
(no âmbito dos sistemas de 
incentivos) 

592 2.445     

 

 FC-CN-Anual-002 Realização nº 

Empresas beneficiárias de 
ajudas diretas ao investimento 
nos sectores intensivos em 
conhecimento e média-alta e 
alta tecnologia 
Nota: Os sectores intensivos em 
conhecimento e média-alta e 
alta tecnologia são identificados 
pelo código CAE na Tabela I 

148 874     

 

FC- ICN-Tri-002_a Realização Euros 
Investimento total nos projetos 
de apoio a empresas no âmbito 
dos sistemas de incentivos 

187.874.156,82 1.051.334.950,23     
 

FC- ICN-Tri-002_b Realização Euros 

Investimento elegível nos 
projetos de apoio a empresas 
no âmbito dos sistemas de 
incentivos 

165.345.275,30 899.070.107,89     

 

FC-ICN-Tri-003 Realização Nº 
Novas empresas/start-up 
apoiadas (no âmbito dos 
sistemas de incentivos) 

65 383     
 

FC-ICN-Tri-004 Realização Nº 

Novas empresas/start-up 
apoiadas em sectores 
intensivos em conhecimento e 
média-alta e alta tecnologia 
Nota: Os sectores intensivos em 
conhecimento e média-alta e 
alta tecnologia são identificados 
pelo código CAE na Tabela I 

23 178     

 

FC-ICN-Anual-003_a Resultado Euros 

VAB gerado pré-projeto por 
empresas apoiadas 
classificadas em sectores 
intensivos em conhecimento e 
média-alta e alta tecnologia  

  28.107.429,67     

Contrariamente à 
metodologia 
adotada em anos 
anteriores, em 
2012, os valores 
executados 
reportados não 
foram calculados 
com base em 
dados reais, mas 
suportados nas 
projeções das 
empresas que, 
com projetos 
aprovados no 
âmbito do SI 
Inovação, tinham 
os seus 
investimentos 
concluídos (fase de 
encerramento do 
investimento). 
Mantém-se a 
indisponibilidade 
de dados reais, no 
REA 2013 optou-se 
por retomar a 
metodologia dos 
anos anteriores, 
i.e., não efetuar o 
seu cálculo com 
base em valores 
previsionais. 
Assim, não ocorreu 
efetivamente um 
decréscimo, mas 
simplesmente a 
inexistência de 
cálculo 

FC-ICN-Anual-003_b Resultado Euros 

VAB gerado pós-projeto por 
empresas apoiadas 
classificadas em sectores 
intensivos em conhecimento e 
média-alta e alta tecnologia  

  211.280.693,59     

FC-ICN - Anual-004 Realização nº 

Empresas apoiadas em 
sectores de produção 
transacionável e 
internacionalizável 

120 388     

FC-ICN -Anual-005_a Resultado Euros 
VAB gerado pelas empresas 
apoiadas, no pré-projecto 

  111.786.349,43     

FC-ICN -Anual-005_b Resultado Euros 
VAB gerado pelas empresas 
apoiadas, no pós-projeto 

  577.889.442,36     

FC-ICN -Anual-006_a Resultado Euros 

Valor das exportações das 
empresas beneficiárias de 
ajudas diretas ao investimento, 
no pré-projecto  

  126.308.026,84     

FC-ICN -Anual-006_b Resultado Euros 

Valor das exportações das 
empresas beneficiárias de 
ajudas diretas ao investimento, 
no pós-projeto 

  761.891.266,65     

FC-ICN -Anual-007_a Resultado Euros 

Valor das exportações das 
empresas beneficiárias de 
ajudas diretas ao investimento 
em sectores intensivos em 
conhecimento e média e alta 
tecnologia, no pré-projecto  

  30.856.527,81     

FC-ICN -Anual-007_b Resultado Euros 

Valor das exportações das 
empresas beneficiárias de 
ajudas diretas ao investimento 
em sectores intensivos em 
conhecimento e média e alta 
tecnologia, no pós-projeto 

  294.056.646,09     

FC-ICN - Anual-008_a Resultado Euros 
Valor das vendas das empresas 
beneficiárias de ajudas diretas 
ao investimento, no pré-projecto 

  359.583.946,74     

FC-ICN - Anual-008_b Resultado Euros 
Valor das vendas das empresas 
beneficiárias de ajudas diretas 
ao investimento, no pós-projeto  

  1.312.689.683,24     

FC-ICN-Tri-006_a (**) Realização Euros Investimento Total em I&DT  11.121.522,41 413.511.938,60      

FC-ICN-Tri-006_b (**) Realização Euros Investimento Elegível em I&DT 10.086.584,46 382.136.009,83      

FC-ICN - Anual-012_a 

Realização Euros 

Investimento total em projetos 
de cooperação empresas-
instituições de investigação 

0,00 43.406.503,90     
 

FC-ICN - Anual-012_b 

Investimento elegível em 
projetos de cooperação 
empresas-instituições de 
investigação 

                                                   
-   €  

                       
41.925.108,69 €  

    

 



 
             

 

 
 

 

 

 

| lxix 

Relatório de Execução.2013 

Refª Indicador Tipologia Unid. Indicador 

Realização 
 (31/12/2013) 

Execução Financeira 
(mil euros)   

 
Obs. 

Executada Contratada Executada Contratada 
 

FC-ICN-Tri-007  Realização nº Ações Coletivas  47 67     Variação face a 
2012 resulta da 
rescisão de 1 
operação  

FC-ICN - Anual-014_a 

Realização Euros 

Investimento total nas Ações 
Coletivas  

834.630,53 2.150.927,31     

FC-ICN - Anual-014_b 
Investimento elegível nas Ações 
Coletivas  

825.730,57  2.091.350,34      

FC-ICN - Anual-015_a Realização m2 
Área infraestruturada nos 
Parques de C&T 

3.651 166.104     
 

FC-ICN - Anual-015_b Realização m2 
Área infraestruturada nas 
Incubadoras de empresas 

2.374 26.984     
 

FC-ICN - Anual-015_c Realização m2 
Área infraestruturada nas áreas 
de acolhimento empresarial 

611.619 2.215.232     
 

FC-ICN - Anual-016 Realização Nº 
Projetos pilotos de eficiência 
energética 

11 143     
 

FC-ICN - Anual-017_a Realização MWh 
Consumo energético antes da 
implementação do projeto 

12.729,87 401.582,68     
Corrigido lapso do 
RE  2012 
(indicador medido 
em MWh e não em 
KWh) 

FC-ICN - Anual-017_b Resultado MWh 
Consumo energético após a 
implementação do projeto 

9.223,50 163.878,39     

FC-ICN-Tri-008 Realização nº 
Lojas do cidadão, centros 
multisserviços e balcões únicos  

20 81     
Red. face a 2012, 
pois, em sede de 
encerramento de 
uma das 
operações 
verificou-se que o 
indicador se 
encontrava 
sobrestimado, 
igualando-se o 
contratado ao 
efetivamente 
executado 

FC-ICN-AAE-001 Resultado nº 
População servida pelas lojas 
do cidadão, centros 
multisserviços e balcões únicos 

89.252 2.414.506     

FC-ICN-AAE-002 Resultado nº 
Serviços on-line orientados para 
empresas disponibilizados por 
entidades públicas  

NA NA     
 

FC-ICN-AAE-003 Realização nº 
Redução dos tempos médios de 
espera em serviços públicos 

NA NA     
 

FC-ICN-AAE-006 Resultado nº 

Estratégias de Eficiência 
Coletiva reconhecidas, por tipo 
de estratégia (polos de 
competitividade e tecnologia, 
outros clusters, PROVERE, 
ARDU) 

  9     

 

Agenda Valorização do Território 
 

VT-ICN-Tri-009 Realização km 
Km de rede viária 
construída/beneficiada/retificada  

1.386,57 1.414,48     
 

VT-ICN-Tri-010 Realização km 
Km de ferrovia 
construída/beneficiada  

0 0     
 

VT-ICN - Anual-022 Realização nº 
Operações de gestão ativa de 
espaços protegidos e 
classificados 

21 34     
Red. face a 2012: 
rescindida 1 
operação 

VT-ICN - Anual-023 Resultado ha  

Área classificada abrangida por 
intervenções de gestão ativa de 
espaços protegidos e 
classificados 

552.593 552.593     

 

VT-ICN-Tri-013_a Realização nº 
Projetos contratados/concluídos 
de combate à erosão e defesa 
do litoral 

11 24     
 

VT-ICN-Tri-013_b Realização nº 
Projetos contratados/concluídos 
de prevenção e gestão de 
Riscos naturais e tecnológicos 

16 20     
 

VT-ICN-Tri-013_c Realização nº 
Projetos contratados/concluídos 
de recuperação do passivo 
ambiental 

0 0     

Trata-se de um 
indicador do Reg 
Específico ELCZE 
(passivos 
ambientais), 
transitados para o 
POVT 

VT-ICN - Anual-024 Resultado nº 
População abrangida por 
Planos de emergência de 
proteção civil  

2.550.906 3.523.914     
 

VT-ICN - Anual-025 Realização Nº 
Protocolos de parceria para a 
regeneração urbana  

6 33     
 

VT-ICN - Anual-026 Realização Nº 
Parceiros envolvidos nas 
parcerias para a regeneração 
urbana  

72 129     
 

VT-ICN - Anual-027 Resultado Nº 
População abrangida por 
operações de regeneração 
urbana  

1.004.336 1.099.658     
 

VT-ICN - Anual-028 Realização m2 
Área intervencionada por 
operações de regeneração 
urbana 

2.505.382 3.929.012     
 

VT-ICN - Anual-029 Realização Nº 
Programas estratégicos de 
desenvolvimento urbano 
(competitividade e inovação) 

0 5     
 

VT-ICN - Anual-030 Realização Nº 

Municípios envolvidos nos 
programas estratégicos de 
desenvolvimento urbano 
(competitividade e inovação)  

0 14     

 



 
             

 

 
 

 

 

 

| lxx 

Relatório de Execução.2013 

Refª Indicador Tipologia Unid. Indicador 

Realização 
 (31/12/2013) 

Execução Financeira 
(mil euros)   

 
Obs. 

Executada Contratada Executada Contratada 
 

VT-ICN - Anual-031 Realização Nº 

Outros parceiros envolvidos nos 
programas estratégicos de 
desenvolvimento urbano 
(competitividade e inovação)  

0 18     

 

VT-ICN-Tri-014 Resultado 

nº Equipamentos socias  18 38      

nº Equipamentos desportivos 118 154      

nº 

Equipamentos culturais 
(bibliotecas públicas, arquivos 
públicos, teatros e cineteatros, 
cinema digital e centros de arte 
contemporânea) 

31 43     

 

nº Unidades de saúde  24 29      

VT-ICN - Anual-032 Resultado 

nº 
População abrangida por 
equipamentos socias  

536.466 1.076.087     
 

nº 
População abrangida por 
equipamentos desportivos 

410.244 544.025     
 

nº 

População abrangida 
abrangidas por equipamentos 
culturais (bibliotecas públicas, 
arquivos públicos, teatros e 
cineteatros, cinema digital e 
centros de arte contemporânea) 

976.673 1.295.085     

 

nº 
População abrangida por 
unidades de saúde  

3.717.604 3.717.604     
 

VT-ICN-AAE-023 Resultado km 

Extensão de costa 
intervencionada para redução 
do risco associado à dinâmica 
costeira 

18,84 87,94     

 

VT-ICN-AAE-024 Resultado km 

Extensão de costa 
intervencionada para contenção 
ou diminuição da ocupação 
antrópica em área de risco 

0 0     

 

VT-ICN-AAE-025 Resultado % 
Grau de cobertura do território 
por planos de emergência 

54,49% 96,51%     

 

Agenda Potencial Humano 
 

PH-ICN-Tri-015 Resultado 

nº 

Centros escolares do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico e da 
Educação Pré-Escolar 
construídos e/ou 
ampliados/requalificados  

300 360     

 

nº 
Escolas dos 2º e 3º ciclo do 
Ensino Básico construídos e/ou 
ampliados/requalificados  

12 23     
 

PH-ICN - Anual-033 Resultado 

nº 

Alunos abrangidos por centros 
escolares do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico e da Educação Pré-
Escolar construídos e/ou 
ampliados/requalificados  

78.356 94.990     

 

nº 

Alunos abrangidos por escolas 
dos 2º e 3º ciclo do Ensino 
Básico construídos e/ou 
ampliados/requalificados  

11.280 21.455     
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ANEXO C.2 - Programação financeira, aprovações e execução por Eixo Prioritário até 31.12.13 
(valores acumulados) | Anexo II do IFDR  

 

 
Unidade: Milhares de Euros 
 
 
 

 
Unidade: Milhares de Euros 
 
 
 
  

Custo total 

elegível

Despesa 

Pública 
Fundo

Nº 

operações
Custo total

Custo total 

elegível

Despesa 

Pública 
Fundo

Custo total 

elegível

Despesa 

Pública 
Fundo Total

Adianta-

mentos

certificáveis

Adianta-

mentos não 

certificáveis

Reem-

bolsos

Total PO 3 215 062 3 045 870 2 661 645 6 203 4 156 376 3 580 324 3 219 761 2 695 723 2 412 319 2 237 587 1 850 530 1 908 843 13 303 998 616 896 925

FEDER 3 215 062 3 045 870 2 661 645 6 203 4 156 376 3 580 324 3 219 761 2 695 723 2 412 319 2 237 587 1 850 530 1 908 843 13 303 998 616 896 925

EP 1 1 207 265 1 046 832 962 002 4 357 1 720 827 1 495 346 1 134 784 1 016 599 784 257 609 525 542 703 585 491 13 303 177 182 395 007

EP 2 271 067 271 067 230 407 320 333 367 300 807 300 807 231 026 189 220 189 220 143 143 149 219 0 82 032 67 186

EP 3 306 841 306 841 260 814 232 422 464 333 023 333 023 248 616 266 982 266 982 198 617 203 462 0 78 035 125 427

EP 4 1 341 761 1 333 002 1 133 513 1231 1 584 639 1 383 402 1 383 402 1 141 749 1 125 480 1 125 480 926 635 925 925 0 646 873 279 052

EP 5 88 128 88 128 74 909 63 95 078 67 744 67 744 57 733 46 379 46 379 39 433 44 746 0 14 493 30 253

Eixo 

Prioritário 

(EP)

Programação Financeira 2007-2013 

(PR)

Aprovações

(AP)

Execução

(EX)

Fundo pago ao Beneficiário

(PG)

Custo total 

elegível

Despesa 

Pública 
Fundo

Taxa de 

compro-

misso

(AP/PR)

Taxa de 

execução

(EX/PR)

Taxa de 

reali-

zação

(EX/AP)

Taxa de 

paga-

mento

(PG/AP)

Taxa de 

reem-

bolso

(PG/EX)

Total PO 3 215 062 3 045 870 2 661 645 101,28% 69,53% 68,65% 70,81% 103,15%

FEDER 3 215 062 3 045 870 2 661 645 101,28% 69,53% 68,65% 70,81% 103,15%

EP 1 1 207 265 1 046 832 962 002 105,68% 56,41% 53,38% 57,59% 107,88%

EP 2 271 067 271 067 230 407 100,27% 62,13% 61,96% 64,59% 104,24%

EP 3 306 841 306 841 260 814 95,32% 76,15% 79,89% 81,84% 102,44%

EP 4 1 341 761 1 333 002 1 133 513 100,73% 81,75% 81,16% 81,10% 99,92%

EP 5 88 128 88 128 74 909 77,07% 52,64% 68,30% 77,51% 113,47%

Eixo 

Prioritário 

(EP)

Programação Financeira 2007-2013 

(PR)

Indicadores financeiros (Fundo)

%
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ANEXO C.3 - Aprovações e execução por Regulamento Específico até 31.12.13 (valores 
acumulados) | Anexo III do IFDR 

Eixo Prioritário / 
Regulamento Específico 

Aprovações Execução 
Tx 

EX/AP  
(Fundo) Nº 

Operações 
Custo total 

elegível 
Despesa 
Pública  

Fundo 
Custo total 

elegível 
Despesa 
Pública  

Fundo 

Total PO 6.203 3.580.323.866 3.219.761.262 2.695.722.700 2.412.319.045 2.237.586.869 1.850.530.245 68,65% 

FEDER 6.203 3.580.323.866 3.219.761.262 2.695.722.700 2.412.319.045 2.237.586.869 1.850.530.245 68,65% 

EP 1 4.357 1.495.346.259 1.134.783.655 1.016.599.266 784.257.451 609.525.275 542.702.617 53,38% 

Apoio a Ações Coletivas 10 9.508.490 9.508.490 8.881.085 2.807.050 2.807.050 2.281.791 25,69% 

Apoio a Áreas de 
Acolhimento Empresarial e 
Logística 

16 58.717.755 58.717.755 45.048.535 21.016.861 21.016.861 17.524.456 38,90% 

Apoio a Entidades do 
Sistema Científico e 
Tecnológico 

69 40.680.486 40.680.486 34.578.413 2.082.918 2.082.918 1.770.481 5,12% 

Apoio a Infraestruturas 
Científicas e Tecnológicas 

38 152.807.853 152.807.853 125.851.219 92.269.928 92.269.928 75.886.875 60,30% 

Apoio à Modernização 
Administrativa 

61 32.872.537 32.872.537 27.941.656 28.926.847 28.926.847 24.587.820 88,00% 

Apoio a Parques de 
Ciência e Tecnologia e 
Incubadoras de Empresas 
de Base Tecnológica 

15 61.138.933 61.138.933 49.211.782 38.222.916 38.222.916 30.876.777 62,74% 

Economia Digital e 
Sociedade do 
Conhecimento 

30 88.072.802 88.072.802 67.384.253 83.786.415 83.786.415 64.146.770 95,20% 

Energia 188 49.946.756 49.946.756 33.428.296 16.908.438 16.908.438 9.123.154 27,29% 

Incentivos à Inovação (SI 
Inovação)  

489 514.438.254 341.937.046 341.937.046 314.538.838 211.343.437 211.343.437 61,81% 

Incentivos à Investigação e 
Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

429 118.939.092 80.169.808 76.621.731 49.809.729 34.347.641 33.042.830 43,12% 

Incentivos à Qualificação e 
Internacionalização de 
PME (SI Qualificação de 
PME) 

2.551 309.524.662 162.563.185 162.563.185 111.565.570 55.490.882 55.490.882 34,13% 

Promoção da Cultura 
Científica e Tecnológica e 
Difusão do Conhecimento 

15 11.105.661 11.105.661 6.663.397 2.836.836 2.836.836 1.702.101 25,54% 

Promoção e Capacitação 
Institucional  

143 38.923.674 38.923.674 30.149.996 19.450.271 19.450.271 14.890.409 49,39% 

Sistema de Incentivos de 
Apoio Local a Micro 
empresas. 

303 8.669.307 6.338.672 6.338.672 34.834 34.834 34.834 0,55% 

EP 2 320 300.807.485 300.807.485 231.026.137 189.219.808 189.219.808 143.142.769 61,96% 

Valorização Económica de 
Recursos Específicos 

320 300.807.485 300.807.485 231.026.137 189.219.808 189.219.808 143.142.769 61,96% 

EP 3 232 333.023.495 333.023.495 248.616.115 266.982.443 266.982.443 198.617.287 79,89% 

Ações de Valorização do 
Litoral 

24 41.534.245 41.534.245 35.236.533 32.235.972 32.235.972 27.333.001 77,57% 

Ações de Valorização e 
Qualificação Ambiental 

12 6.897.229 6.897.229 5.784.199 6.708.296 6.708.296 5.624.086 97,23% 

Gestão Ativa de Espaços 
Protegidos e Classificados 

34 37.863.056 37.863.056 32.106.660 26.035.437 26.035.437 22.059.260 68,71% 

Infraestruturas e 
Equipamentos de Saúde 

29 182.411.885 182.411.885 124.379.340 151.235.861 151.235.861 103.288.350 83,04% 

Prevenção e Gestão de 
Riscos Naturais e 
Tecnológicos - Ações 
Imateriais 

20 5.779.002 5.779.002 4.912.152 3.775.365 3.775.365 3.209.061 65,33% 

Rede de Equipamentos 
Culturais 

52 25.370.915 25.370.915 21.085.869 20.625.121 20.625.121 17.064.661 80,93% 

Valorização e Animação do 
Património Cultural 

61 33.167.163 33.167.163 25.111.362 26.366.391 26.366.391 20.038.868 79,80% 

EP 4 1.231 1.383.402.312 1.383.402.312 1.141.748.514 1.125.480.294 1.125.480.294 926.634.708 81,16% 

Equipamentos e serviços 
coletivos de proximidade 
(coesão local) 

181 119.212.750 119.212.750 93.576.746 89.732.125 89.732.125 70.162.942 74,98% 

Iniciativa Comunitária 
Jessica 

1 67.582.418 67.582.418 45.000.000 67.582.418 67.582.418 45.000.000 100,00% 

Mobilidade Territorial 199 139.892.774 139.892.774 118.180.405 129.137.030 129.137.030 109.038.022 92,26% 
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Eixo Prioritário / 
Regulamento Específico 

Aprovações Execução 
Tx 

EX/AP  
(Fundo) Nº 

Operações 
Custo total 

elegível 
Despesa 
Pública  

Fundo 
Custo total 

elegível 
Despesa 
Pública  

Fundo 

Política de Cidades - 
Parcerias para a 
Regeneração Urbana 

425 333.988.234 333.988.234 278.920.505 254.180.121 254.180.121 212.366.793 76,14% 

Política de Cidades - 
Redes Urbanas para a 
Competitividade e Inovação 

38 35.609.153 35.609.153 29.717.210 14.530.506 14.530.506 12.152.620 40,89% 

Requalificação da Rede de 
Escolas do 2º e 3º ciclo do 
Ensino Básico 

16 70.029.116 70.029.116 53.613.371 63.295.659 63.295.659 48.341.556 90,17% 

Requalificação da Rede 
Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da 
Educação Pré-Escolar. 

371 617.087.866 617.087.866 522.740.277 507.022.435 507.022.435 429.572.774 82,18% 

EP 5 63 67.744.315 67.744.315 57.732.668 46.379.049 46.379.049 39.432.864 68,30% 

Ações de Assistência 
Técnica 

63 67.744.315 67.744.315 57.732.668 46.379.049 46.379.049 39.432.864 68,30% 
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ANEXO C.4 - Aprovações e execução por NUTS até 31.12.13 (valores acumulados) | Anexo IV do 
IFDR 

NUTS 

Aprovações Execução 
Tx EX/AP  
(Fundo) 

Nº 
Operações 

Custo total 
elegível 

Despesa 
Pública  

Fundo 
Custo total 

elegível 
Despesa 
Pública  

Fundo 

Total PO 6.203 3.580.323.866 3.219.761.262 2.695.722.700 2.412.319.045 2.237.586.869 1.850.530.245 68,65% 

FEDER 6.203 3.580.323.866 3.219.761.262 2.695.722.700 2.412.319.045 2.237.586.869 1.850.530.245 68,65% 

Regiões Convergência 6.203 3.580.323.866 3.219.761.262 2.695.722.700 2.412.319.045 2.237.586.869 1.850.530.245 68,65% 

NORTE 6.096 3.367.844.214 3.017.737.148 2.541.854.002 2.234.157.023 2.063.951.173 1.721.952.214 67,74% 

Minho-Lima 450 267.706.723 250.972.042 209.566.917 198.809.788 189.429.249 160.394.819 76,54% 

Cávado 773 339.029.309 290.072.126 254.307.741 209.216.353 185.117.973 160.709.073 63,19% 

Ave 829 387.793.658 337.149.014 289.808.414 269.017.428 243.538.989 206.779.181 71,35% 

Grande Porto 1.821 1.004.348.919 881.581.579 737.057.042 625.990.846 570.001.294 469.912.964 63,76% 

Tâmega 714 522.528.594 481.818.509 398.813.119 371.443.122 350.282.159 286.634.563 71,87% 

Entre Douro e Vouga 446 224.538.632 193.615.187 168.987.240 119.170.301 107.671.832 93.682.056 55,44% 

Douro 505 353.580.082 334.225.304 271.703.439 256.846.653 245.041.613 196.913.936 72,47% 

Alto Trás-os-Montes 558 268.318.298 248.303.386 211.610.089 183.662.532 172.868.065 146.925.621 69,43% 

Multi-região 
Convergência 

12 8.663.316 7.927.158 7.595.179 0 0 0 0,00% 

Não regionalizável 95 203.816.336 194.096.956 146.273.518 178.162.022 173.635.696 128.578.031 87,90% 

 
  



 
             

 

 
 

 

 

 

| lxxv 

Relatório de Execução.2013 

ANEXO C.5 - Aprovações e execução por Tema Prioritário (contribuição da União) | Anexo V do 
IFDR 

Código Designação do Tema Prioritário 

Fundo 

Programado Aprovação Execução 

Montante 
Nº 

Proj. 
Montante 

Tx 
AP/PR 

Montante 
Tx 

EX/AP 

Investigação e desenvolvimento tecnológico, inovação e 
empreendedorismo 

771.602.420 3856 834.975.144 108,2% 417.183.840 50,0% 

1 Atividades de IDT em centros de investigação 31.977.989 76 36.605.368 114,5% 4.190.932 11,4% 

2 
Infraestruturas de IDT (incluindo implantação material, 
instrumentação e redes informáticas de alta velocidade entre os 
centros) e centros de competência numa tecnologia específica 

102.168.804 38 109.337.798 107,0% 64.834.896 59,3% 

3 

Transferência de tecnologias e aperfeiçoamento das redes de 
cooperação entre pequenas e médias empresas (PME), entre 
estas e outras empresas e universidades, estabelecimentos de 
ensino pós-secundário de todos os tipos, autoridades regionais, 
centros de investigação e polos científicos e tecnológicos 
(parques científicos e tecnológicos, tecnopolos, etc.)  

94.840.664 103 54.828.373 57,8% 31.255.963 57,0% 

4 
Apoio à IDT, em especial nas PME (incluindo acesso a serviços 
de IDT em centros de investigação)  

35.666.218 300 38.657.607 108,4% 16.077.947 41,6% 

5 Serviços avançados de apoio a empresas e grupos de empresas 82.948.745 37 81.153.057 97,8% 34.180.882 42,1% 

6 

Apoio às PME na promoção de produtos e processos de fabrico 
amigos do ambiente (introdução de sistemas eficazes de gestão 
ambiental, adoção e utilização de tecnologias de prevenção da 
poluição, integração de tecnologias limpas na produção)  

4.000.000 9 3.109.520 77,7% 1.101.978 35,4% 

7 

Investimento em empresas diretamente ligadas à investigação e à 
inovação (tecnologias inovadoras, estabelecimento de novas 
empresas por universidades, centros e empresas de IDT 
existentes, etc.)  

300.000.000 529 347.766.665 115,9% 213.796.985 61,5% 

8 Outros investimentos em empresas 120.000.000 2764 163.516.757 136,3% 51.744.258 31,6% 

Sociedade da informação 120.219.052 166 109.813.153 91,3% 99.552.301 90,7% 

10 
Infraestruturas de serviços de telefone (incluindo redes de banda 
larga)  

41.220.636 2 35.146.865 85,3% 33.226.062 94,5% 

11 
Tecnologias da informação e da comunicação (acesso, 
segurança, interoperabilidade, prevenção de riscos, investigação, 
inovação, cibe conteúdo, etc) 

44.487.658 45 46.949.074 105,5% 43.323.516 92,3% 

13 
Serviços e aplicações para os cidadãos (cibersaúde, 
ciberadministração, ciberaprendizagem, ciber-inclusão, etc.)  

23.351.181 51 21.388.113 91,6% 18.483.405 86,4% 

14 
Serviços e aplicações para PME (comércio eletrónico, educação e 
formação, redes, etc.)  

1.092.577     0,0%     

15 
Outras medidas destinadas a melhorar o acesso à utilização 
eficiente de TIC por parte das PME 

10.067.000 68 6.329.100 62,9% 4.519.318 71,4% 

Transportes 159.274.336 206 152.156.402 95,5% 135.162.444 88,8% 

16 Transporte ferroviário 1.541.432           

22 Estradas nacionais 15.959.202 7 3.816.279 23,9% 3.415.070 89,5% 

23 Estradas regionais/locais 104.655.991 183 114.032.423 109,0% 106.223.144 93,2% 

24 Pistas para ciclistas 5.024.995 5 4.785.596 95,2% 4.622.886 96,6% 

25 Transportes urbanos 628.731 8 786.756 125,1% 769.594 97,8% 

26 Transportes multimodais 1.572.312 1 2.752.741   0   

28 Sistemas de transporte inteligentes 639.864 1 486.781 76,1% 485.720 99,8% 

29 Aeroportos 1.595.921           

30 Portos 26.834.550 1 25.495.826 95,0% 19.646.030 77,1% 

31 Transporte por via navegável (regional e local) 821.338           

Energia 39.953.172 212 41.330.556 103,4% 15.197.365 36,8% 
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Código Designação do Tema Prioritário 

Fundo 

Programado Aprovação Execução 

Montante 
Nº 

Proj. 
Montante 

Tx 
AP/PR 

Montante 
Tx 

EX/AP 

35 Gás natural 4.445.522 3 5.021.883 113,0% 4.376.075 87,1% 

40 Energias renováveis: solar 19.799.975 57 4.626.118 23,4% 184.365 4,0% 

41 Energias renováveis: biomassa 1.489.999 5 673.973   0   

43  Eficiência energética, cogeração, gestão da energia 14.217.676 147 31.008.582 218,1% 10.636.925 34,3% 

Proteção do ambiente e prevenção de riscos 57.038.834 92 54.055.687 94,8% 40.654.911 75,2% 

44 Gestão dos resíduos domésticos e industriais 423.047 1 229.972 54,4% 37.390 16,3% 

45 Gestão e distribuição de água (potável) 1.534.165 2 137.632 9,0% 137.632 100,0% 

46 Tratamento de água (águas residuais) 1.425.931     0,0%   #DIV/0! 

47 Qualidade do ar 1.177.917 8 1.082.984 91,9% 964.661 89,1% 

48 Prevenção e controlo integrados da poluição 586.344     0,0%   #DIV/0! 

50 Reabilitação de instalações industriais e terrenos contaminados 2.784.368 7 4.480.222 160,9% 4.002.868 89,3% 

51 
Promoção da biodiversidade e proteção da natureza (incluindo 
rede NATURA 2000) 

21.827.364 31 20.691.688 94,8% 15.060.228 72,8% 

53 
Prevenção de riscos (incluindo a conceção e execução de planos 
e medidas destinados a prevenir e gerir os riscos naturais e 
tecnológicos) 

6.489.361 23 9.529.755 146,9% 7.724.811 81,1% 

54 
Outras medidas de preservação do ambiente e prevenção de 
riscos 

20.790.337 20 17.903.433 86,1% 12.727.321 71,1% 

Turismo 92.524.860 186 112.973.625 122,1% 65.873.108 58,3% 

55 Promoção dos recursos naturais 37.270.162 35 43.644.336 117,1% 24.583.186 56,3% 

56 Proteção e desenvolvimento do património natural 14.896.214 43 20.530.346 137,8% 12.739.615 62,1% 

57 
Outro tipo de assistência destinada a melhorar os serviços do 
turismo 

40.358.484 108 48.798.943 120,9% 28.550.308 58,5% 

Atividades culturais 124.335.556 240 147.254.230 118,4% 108.095.236 73,4% 

58 Proteção e preservação do património cultural 35.957.722 74 45.393.775 126,2% 23.927.950 52,7% 

59 Desenvolvimento das infraestruturas culturais 73.198.122 84 66.645.011 91,0% 52.158.124 78,3% 

60 
Outro tipo de assistência destinada a melhorar os serviços 
culturais 

15.179.712 82 35.215.444 232,0% 32.009.162 90,9% 

Reabilitação urbana e rural 353.949.897 382 317.486.102 89,7% 248.325.955 78,2% 

61 Projetos integrados de reabilitação urbana e rural 353.949.897 382 317.486.102 89,7% 248.325.955 78,2% 

Aumentar a adaptabilidade dos trabalhadores, das empresas e dos 
empresários 

17.185.278 13 2.962.256 17,2% 2.390.840 80,7% 

62 

Desenvolvimento de sistemas e estratégias de aprendizagem ao 
longo da vida nas empresas; formação e serviços destinados a 
melhorar a adaptabilidade à mudança; promoção do 
empreendedorismo e da inovação 

10.298.297 1 120.000 1,2% 119.537 99,6% 

63 
Conceção e difusão de formas inovadoras e mais produtivas de 
organização do trabalho  

4.798.790 4 907.304 18,9% 799.030 88,1% 

64 

Desenvolvimento de serviços específicos para o emprego, 
formação e apoio em conexão com a reestruturação de sectores 
e empresas, e desenvolvimento de sistemas de antecipação de 
mudanças económicas e requisitos futuros em termos de 
empregos e competências 

2.088.191 8 1.934.952 92,7% 1.472.273 76,1% 

Melhorar o acesso ao emprego e a sustentabilidade 71.382.996 18 18.715.515 26,2% 7.508.061 40,1% 
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Código Designação do Tema Prioritário 

Fundo 

Programado Aprovação Execução 

Montante 
Nº 

Proj. 
Montante 

Tx 
AP/PR 

Montante 
Tx 

EX/AP 

65 Modernização e reforço das instituições do mercado de trabalho 2.393.880 2 84.902 3,5% 83.914 98,8% 

66 
Implementação de medidas ativas e preventivas no domínio do 
mercado de trabalho 

25.013.265           

67 
Medidas de incentivo ao envelhecimento em atividade e ao 
prolongamento da vida ativa 

2.393.880           

68 Apoio ao emprego independente e à criação de empresas 36.013.265 11 15.949.684 44,3% 4.922.941 30,9% 

69 

Medidas para melhorar o acesso ao emprego e aumentar a 
participação sustentável e a progressão das mulheres no 
emprego, reduzir no mercado laboral a segregação baseada no 
sexo e conciliar a vida profissional e a vida privada, facilitando 
designadamente o acesso aos serviços de acolhimento de 
crianças e de cuidados às pessoas dependentes 

3.213.265 5 2.680.929 83,4% 2.501.205 93,3% 

70 
Ações específicas para aumentar a participação dos migrantes no 
emprego e assim reforçar a sua inserção social 

2.355.441           

Melhorar a inclusão social dos mais desfavorecidos 1.424.942 0 0 0,0% 0 0,0% 

71 

Vias destinadas à integração e readmissão no emprego para os 
desfavorecidos; luta contra a discriminação no acesso e na 
progressão no mercado de trabalho, e promoção da aceitação da 
diversidade no local de trabalho 

1.424.942           

Melhorar o capital humano 2.587.989 2 1.157.338 44,7% 1.065.522 92,1% 

73 

Medidas para aumentar a participação no ensino e formação ao 
longo da vida, em especial através de ações destinadas a reduzir 
o abandono escolar prematuro e a segregação curricular baseada 
no sexo, e a aumentar o acesso ao ensino e à formação inicial, 
profissional e superior, bem como a qualidade dos mesmos 

1.427.324           

74 

Desenvolvimento do potencial humano no domínio da 
investigação e da inovação, nomeadamente através de estudos 
de pós-graduação e da formação de investigadores, bem como 
de atividades em rede entre universidades, centros de 
investigação e empresas 

1.160.665 2 1.157.338 99,7% 1.065.522 92,1% 

Investimento em infraestruturas sociais 724.487.781 613 797.858.930 110,1% 649.384.339 81,4% 

75 Infraestruturas de ensino 535.000.000 404 604.628.071 113,0% 493.318.075 81,6% 

76 Infraestruturas de saúde 133.570.721 37 137.606.397 103,0% 111.514.059 81,0% 

79 Outras infraestruturas sociais 55.917.060 172 55.624.462 99,5% 44.552.205 80,1% 

Mobilização para as reformas nos domínios do emprego e da inclusão 30.510.824 100 29.504.360 96,7% 12.218.043 41,4% 

80 
Promoção de parcerias, pactos e iniciativas através da criação de 
redes de agentes relevantes 

30.510.824 100 29.504.360 96,7% 12.218.043 41,4% 

Reforço das capacidades institucionais aos níveis nacional, regional e 
local 

20.257.999 54 17.981.776 88,8% 8.720.459 48,5% 

81 

Mecanismos para melhorar a conceção, o acompanhamento e a 
avaliação de políticas e programas aos níveis nacional, regional e 
local, reforço das capacidades de execução de políticas e 
programas 

20.257.999 54 17.981.776 88,8% 8.720.459 48,5% 

Assistência Técnica  74.909.197 63 57.497.625 76,8% 39.197.821 68,2% 

85 Preparação, execução, acompanhamento e inspeção 59.927.358 62 57.456.825 95,9% 39.157.021 68,2% 

86 Avaliação e estudos: informação e comunicação 14.981.839 1 40.800 0,3% 40.800 100,0% 

  TOTAL Temas Prioritários 2.661.645.133 6203 2.695.722.700 101,3% 1.850.530.245 68,6% 

  TOTAL Earmarking 1.950.916.807 5079 1.964.678.959 100,7% 1.308.197.467 66,6% 
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ANEXO C.6 - Template 1: Operações implementadas de Instrumentos de Engenharia Financeira 
integrados em Fundos de Participação | Anexo VI do IFDR 

No.  Required information/data Required format Required format 

Question 1 
Number of financial engineering instrument operations implemented with a holding 
fund 

1 

I. Description and identification of the entities which implement the financial engineering  
instrument(s) - level of holding fund (Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 

//////////////////////////////////
////// 

//////////////////////////////////////
// 

I.1 Holding fund (name and registered place of business) JESSICA Holding Fund Portugal - Luxembourg 

I.2 

Legal status of holding fund  
//////////////////////////////////

////// 
//////////////////////////////////////

// 

independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or 
shareholders  

    

separate block of finance within a financial institution  Separate block of finance 

I.2.1* name and registered place of business of co-financing partners  MA Norte, DGTF 

I.3 

Holding fund manager  
//////////////////////////////////

////// 
//////////////////////////////////////

// 

European Investment Bank (EIB) European Investment Bank (EIB) 

European Investment Fund (EIF)     

financial institution other than the EIB/EIF     

other body      

I.3.1 name and registered place of other body  text   text  

I.4 

Procedure for selecting the holding fund manager 
//////////////////////////////////

////// 
//////////////////////////////////////

// 

award of a public contract in accordance with applicable public procurement law     

award of a grant (in the meaning of Article 44, second paragraph, point (b) of Council 
Regulation (EC) No 1083/2006) 

    

award of a contract directly to the EIB or the EIF Contract to EIB 

I.5 Date of signature of funding agreement with Managing Authority 20/07/2009 

I.6 
Number of financial engineering instruments implemented under this specific 
holding fund 

2 

II. Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - 
level of the specific financial engineering instrument implemented with a holding fund (Article 
67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 

//////////////////////////////////
////// 

//////////////////////////////////////
// 

II.1 Financial engineering instrument (name and registered place of business) 
BPI JESSICA Loans, 

Portugal (Contract 
81247) 

Caixa Geral de 
Depositos S.A., 
JESSICA Loans, 

Portugal (Contract 
82607) 

II.2  

Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No 
1083/2006)?  

//////////////////////////////////
////// 

//////////////////////////////////////
// 

(a) financial engineering instruments for enterprises     

(b) urban development funds  UDF UDF 

(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable 
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy 
in buildings, including in existing housing 

    

II.3 
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final 
recipients 

//////////////////////////////////
////// 

//////////////////////////////////////
// 

II.3.1 equity    Equity 

II.3.2 loan Loan  Loan  

II.3.3 guarantee     

II.3.4 other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)     

II.4 Financial engineering instrument manager (name and registered place of business) 
Banco BPI, Porto, 

Portugal 

Caixa Geral de 
Depositos S.A., 

Portugal 

II.7 

Legal status of the financial engineering instrument 
//////////////////////////////////

////// 
//////////////////////////////////////

// 

independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or 
shareholders  

    

separate block of finance within a financial institution  
Separate block of 

finance 
Separate block of 

finance 
III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument (Article 
67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 

//////////////////////////////////
////// 

//////////////////////////////////////
// 

III.2 Operational Programme contributions paid to the holding fund  
//////////////////////////////////

////// 
//////////////////////////////////////

// 

III.2.1 Amounts of assistance from the Structural Funds paid to the holding fund  
//////////////////////////////////

////// 
//////////////////////////////////////

// 

III.2.1.1* 
ERDF amounts of assistance committed in the funding agreement with Managing Authority 
(in EUR) 

            30 000 000                     15 000 000  

III.2.1.2 ERDF amounts of assistance paid to the holding fund (in EUR)             30 000 000                     15 000 000  

III.2.1.3* 
ESF amounts of assistance committed in the funding agreement with Managing Authority 
(in EUR) 

    

III.2.1.4 ESF amounts of assistance paid to the holding fund (in EUR)     
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III.2.2 Amounts of national co-financing paid to the holding fund  
//////////////////////////////////

////// 
//////////////////////////////////////

// 

III.2.2.1* 
National public co-financing committed in the funding agreement with Managing Authority 
(in EUR) 

  16 153 846 
                                                 
-  

III.2.2.2 National public co-financing paid to the holding fund (in EUR)      16 153 846  
                                                 
-  

III.2.2.3* 
National private co-financing committed in the funding agreement with Managing Authority 
(in EUR) 

    

III.2.2.4 National private co-financing paid to the holding fund (in EUR)     

III.2.3 Other ERDF or ESF Operational Programme(s) providing contributions to the holding fund  

OP Centro - 
2007PT161PO003 - 
PA3  - Urban and 
local cohesion;  
OP Alentejo - 
2007PT161PO004 - 
PA3  - Urban and 
local cohesion;  
OP Algarve - 
2007PT161PO005 - 
PA3 - Territorial 
enhancement and 
urban development; 
OP Lisbon - 
2007PT162PO001 - 
PA 3 - Social 
cohesion; 

OP Centro - 
2007PT161PO003 - 
PA3  - Urban and local 
cohesion; 
OP Alentejo - 
2007PT161PO004 - 
PA3  - Urban and local 
cohesion;  
OP Algarve - 
2007PT161PO005 - 
PA3 - Territorial 
enhancement and 
urban development; 
OP Lisbon - 
2007PT162PO001 - PA 
3 - Social cohesion; 

III.3* 
Amounts of other assistance paid to the holding fund outside this Operational Programme 
(in EUR)  

71 346 154  

III.4 
Management costs and fees paid to the holding fund ( in the meaning of Article 78(6)(d) of 
Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)  

1 848 916,25   

III.5  Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific fund 
//////////////////////////////////

////// 
//////////////////////////////////////

// 

III.5.1* 
Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal 
agreement with holding fund (in EUR) 

46 153 846,00  21 428 572,00  

III.5.1.1* out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)  30 000 000,00  15 000 000,00  

III.5.2 
Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal 
agreement with holding fund (in EUR) 

14 500 000,00  6 661 579,97  

III.5.3 out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) 9 425 000,03  6 661 579,97  

III.5.4 out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR) 5 074 999,97  
                                               
-    

III.5.5 out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)     

III.6 
Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund ( in the 
meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)  

1 117 461,52  
                                                 
-  

IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final 
recipients (Article 67(2)(j)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)  

//////////////////////////////////
////// 

//////////////////////////////////////
// 

IV.1  Operational Programme contributions paid to final recipients in loans  
//////////////////////////////////

////// 
//////////////////////////////////////

// 

IV.1.1 Name of loan product 
BPI JESSICA  

Loans 

Caixa Geral de 
Depósitos JESSICA 

Loans 

IV.1.2* Number of final recipients supported 
//////////////////////////////////

////// 
//////////////////////////////////////

// 

IV.1.2.1* out of which large enterprises number  number  

IV.1.2.2* out of which SMEs  number  number  

IV.1.2.2.1* out of which microenterprises number  number  

IV.1.2.3* out of which individuals number  number  

IV.1.2.4* out of which urban projects 14 5 

IV.1.2.5* out of which other recipients supported number  number  

IV.1.3* Number of loan contracts signed with final recipients 14 5 

IV.1.4* Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR)  65 634 624,98    31 809 666,47  

IV.1.4.1* out of which Operational Programme contributions 32 386 000,00  6 320 400,00  

IV.1.5 Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR) 6 952 470,28  1 692 189,69  

IV.1.5.1 out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)  4 519 105,70  1 692 189,69  

IV.1.6 
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this 
loan product 

11/10/2011 11/10/2011 

IV.2 Operational Programme contributions paid to final recipients in guarantees  
//////////////////////////////////

////// 
//////////////////////////////////////

// 

IV.2.1 Name of guarantee product  text  text  

IV.2.2* Number of final recipients supported 
//////////////////////////////////

////// 
//////////////////////////////////////

// 

IV.2.2.1* out of which large enterprises number  number  

IV.2.2.2* out of which SMEs  number  number  

IV.2.2.2.1* out of which micro-enterprises number  number  
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IV.2.2.3* out of which individuals number  number  

IV.2.2.4* out of which urban projects number  number  

IV.2.2.5* out of which other recipients supported number  number  

IV.2.3* 
Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts signed 
with final recipients (in EUR) 

number (amount) number (amount) 

IV.2.4 
Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts for 
loans paid to final recipients (in EUR) 

number (amount) number (amount) 

IV.2.4.1 out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)  number (amount) number (amount) 

IV.2.5* 
Number of loans paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed with final 
recipients 

number  number  

IV.2.6 
Amount of loans actually paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed 
(in EUR) 

number (amount) number (amount) 

IV.2.7 
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this 
guarantee product 

DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 

IV.3 
Operational Programme contributions paid to final recipients in equity/venture 
capital  

//////////////////////////////////
////// 

//////////////////////////////////////
// 

IV.3.1 Name of equity/venture capital product  text  text  

IV.3.2* Number of final recipients supported 
//////////////////////////////////

////// 
//////////////////////////////////////

// 

IV.3.2.1* out of which large enterprises number  number  

IV.3.2.2* out of which SMEs  number  number  

IV.3.2.2.1* out of which microenterprises number  number  

IV.3.2.3* out of which urban projects number  number  

IV.3.2.4* out of which other recipients supported number  number  

IV.3.3* 
Number of equity/venture capital investments made in line with agreements signed 
between holding fund and specific (equity/venture capital) fund 

number  number  

IV.3.4 
Amounts of Operational Programme contributions paid to investments made in line with 
agreements (in EUR) 

number (amount) number (amount) 

IV.3.4.1 out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)  number (amount) number (amount) 

IV.3.5 
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this 
equity/venture capital product  

DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 

IV.4 
Operational Programme contributions paid to final recipients in other financial 
products  

//////////////////////////////////
////// 

//////////////////////////////////////
// 

IV.4.1 Name of other financial product  text  text  

IV.4.2* Number of final recipients supported 
//////////////////////////////////

////// 
//////////////////////////////////////

// 

IV.4.2.1* out of which large enterprises number  number  

IV.4.2.2* out of which SMEs  number  number  

IV.4.2.2.1* out of which microenterprises number  number  

IV.4.2.3* out of which individuals number  number  

IV.4.2.4* out of which urban projects number  number  

IV.4.2.5* out of which other recipients supported number  number  

IV.4.3 Amounts of Operational Programme contributions paid to the final recipients (in EUR) number (amount) number (amount) 

IV.4.3.1  out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)  number (amount) number (amount) 

IV.4.4* Number of other financial products provided to final recipients number  number  

IV.4.5 
Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this 
(other)financial product 

DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY 

IV.5 Indicators 
//////////////////////////////////

////// 
//////////////////////////////////////

// 

IV.5.1* Number of jobs created 375 56 
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ANEXO C.7 - Indicadores de Monitorização Estratégica Ambiental e de Sustentabilidade | Anexo 
VII do IFDR 

Refª Indicador Unidade Indicador 
Realização Contratada 

(31-12-2013) 

FCOMP-04-025 % 
Redução do número de contactos necessários entre o cidadão e/ou as 
empresas e a AP em processos administrativos (*) 

n.a. 

FCOMP-04-026 % Taxa de desmaterialização dos serviços da administração pública (*) n.a. 

FC-ICN-Anual-017_a MWh Consumo energético antes da implementação do projeto   

FC-ICN-Anual-017_b MWh Consumo energético após a implementação do projeto   

CORE-024  MWh 
Capacidade suplementar de produção de energia a partir de fontes 
renováveis (em MWh) 

21.906 

FC-ICN-AAE-001 nº 
População servida pelas lojas do cidadão, centros multisserviços e 
balcões únicos 

2.414.506 

FC-ICN-AAE-002 nº 
Serviços on-line orientados para empresas disponibilizados por entidades 
públicas 

n.a. 

FC-ICN-AAE-003 nº Redução dos tempos médios de espera em serviços públicos n.a. 

FC-ICN-AAE-006 nº 
Estratégias de Eficiência Coletiva reconhecidas, por tipo de estratégia 
(polos de competitividade e tecnologia, outros clusters, PROVERE, ARDU) 

9 

VT-ICN -Anual - 019 ton/ano Quantidade de RUB valorizada organicamente por ano n.a. 

VT-ICN -Anual - 23 ha 
Área classificada abrangida por intervenções de gestão ativa de espaços 
protegidos e classificados 

552.593 

VT-ICN -Anual - 024 Nº População abrangida por Planos de emergência de proteção civil  3.523.914 

VT-ICN -Anual - 027 Nº População abrangida por operações de regeneração urbana  1.099.658 

VT-ICN -Anual - 028 m2 Área intervencionada por operações de regeneração urbana 3.929.012 

VT-ICN -Anual - 032 Nº População abrangida por unidades de saúde  3.717.604 

CORE -022 Nº 
Acréscimo de população servida por intervenções de expansão de 
sistemas de transporte urbanos 

n.a. 

CORE -025 Nº 
Acréscimo de população servida nos sistemas de abastecimento de água 
intervencionados 

n.a. 

CORE -026 Nº 
Acréscimo de população servida nos sistemas de drenagem e tratamento 
de águas residuais intervencionados 

n.a. 

CORE -029 KM2 
Área reabilitada (em km2) no âmbito de intervenções de recuperação de 
passivos ambientais (áreas degradadas e contaminadas) 

n.a. 

CORE -030 
CO2 

equivalentes, 
kt 

Redução de emissões de gases com efeito de estufa (CO2 equivalentes, 
kt) 

  

VT-ICN-AAE-018 % Variação na taxa de desvio de RUB para aterro n.a. 

VT-ICN-AAE-023 km 
Extensão de costa intervencionada para redução do risco associado à 
dinâmica costeira 

0 

VT-ICN-AAE-024 km 
Extensão de costa intervencionada para contenção ou diminuição da 
ocupação antrópica em área de risco 

87,94 

VT-ICN-AAE-025 % Grau de cobertura do território por planos de emergência 96,51% 

CORE - 037 
média por 

ano 
Nº de alunos que beneficiam das intervenções (Educação) 116.445 

CORE - 041 Nº 
Nº de projetos dirigidos aos jovens e às minorias, que visam promover a 
oferta de serviços para a igualdade de oportunidades e a inclusão social 

65 

Notas 
   

 (*) Apuramento obrigatório pelo POFC e recomendado para os PO Regionais. 
 

(**) Metodologia de cálculo em consolidação. O indicador deverá ser preenchido como não disponível (n.d). 
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ANEXO C.8 - Resumo Implementação Física - Indicadores de Eixo - Anexo VI do Regulamento 
(CE) n.º 846/2009 | Anexo VIII do IFDR 

EP  
Indicadores Eixo 

(alínea c do n.º 1 do artigo 37.º do 
Regulamento (CE) n.º 1083/2006) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 … 2015 

EP 1  

N.º de unidades de 
I&D apoiadas 

Realização Contratada 0 0 1 61 69 72 216     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 2 14     

  Metas       30         100 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Variação anual 
média da despesa 
em I&D observada 
nas unidades de 

I&D apoiadas 

Realização Contratada  -  -  -  -  -  -       

  Realização Executada  -  -  -  -  -  -       

  Metas       5%         10% 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Nº de projectos 
apoiados 

promovidos por 
empresas de base 

tecnológica  

Realização Contratada  -  -  -  - 706 838 1105     

  Realização Executada  -  -  -  - 10 82 161     

  Metas       250         750 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Variação anual 
média das vendas 

nas empresas 
apoiadas   

Realização Contratada  -  -  -  -  - 16,79% 15,90%     

  Realização Executada  -  -  -  -  - 16,79% 15,90%     

  Metas        -          10% 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  
Área de infra-

estruturas 
/equipamentos nas 

áreas de 
acolhimento 
empresarial 

Realização Contratada 0 0 54.072 116.011 1.178.424 1.729.105 2.215.232     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 104.159 611.619     

  Metas  -  -  -  -   -       2.500.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  
Nº de empresas 
instaladas nas 

áreas de 
acolhimento 
empresarial 

apoiadas  

Realização Contratada  -  -  -  -  -  - 261     

  Realização Executada  -  -  -  -  - 16 217     

  Metas        -          400 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Área de infra-
estruturas 

/equipamentos nos 
Parques de C&T 

Realização Contratada 0 0 3651 28.135 160.134 160.134 160.134     

  Realização Executada 0 0 0 0 3.651 3.651 3.651     

  Metas        -          145.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Nº de empresas 
instaladas nos 

Parques de C&T  

Realização Contratada 0 0 1 102 256 256 256     

  Realização Executada 0 0 0 0 1 1 1     

  Metas        -          180 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Nº de projectos 
apoiados 

promovidos por 
micro e pequenas 

empresas 

Realização Contratada  -  -  -  - 1.091 1260 1818     

  Realização Executada  -  -  -  - 39 162 348     

  Metas       130         1.200 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  Taxa de variação 
anual média do 

rácio 
(VAB/Vendas) nas 

Realização Contratada  -  -  -  -  - 3,65% 3,58%     

  Realização Executada  -  -  -  -  - 3,65% 3,58%     
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EP  
Indicadores Eixo 

(alínea c do n.º 1 do artigo 37.º do 
Regulamento (CE) n.º 1083/2006) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 … 2015 

  
empresas 
apoiadas 

Metas       2%         2% 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

N.º de estágios 
apoiados 

Realização Contratada             468     

  Realização Executada                   

  Metas                 5.150 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

N.º de estagiários 
integrados após a 

conclusão do 
estágio 

Realização Contratada             247     

  Realização Executada                   

  Metas                 2.850 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

N.º de activos 
abrangidos em 

acções de 
formação para a 

inovação e gestão  

Realização Contratada                   

  Realização Executada                   

  Metas                 13.500 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

N.º de activos que 
concluíram acções 
de formação para 

a inovação e 
gestão 

Realização Contratada                   

  Realização Executada                   

  Metas                 13.250 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

N.º de iniciativas 
de criação de 

emprego apoiadas 

Realização Contratada             452     

  Realização Executada                   

  Metas                 2.850 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

N.º de pessoas 
abrangidas por 
iniciativas de 

criação do 
emprego apoiadas 

Realização Contratada             1570     

  Realização Executada                   

  Metas                 3.950 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

N.º de acções 
colectivas de 

desenvolvimento 
empresarial 

apoiadas 

Realização Contratada 0 0 72 94 94 79 67     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 22 47     

  Metas       10         200 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Nº de entidades 
envolvidas nas 

acções colectivas 
apoiadas 

Realização Contratada 0 0 7 9 9 8 7     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 2 5     

  Metas       20         70 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Nº de 
equipamentos 
colectivos com 
acesso à banda 

larga 

Realização Contratada  -  -  -  - 1.071 939 939     

  Realização Executada  -  -  -  - 0 61 384     

  Metas        -         400 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  Nº de utilizadores 
de banda larga nos 

equipamentos 
colectivos 

Realização Contratada  -  -  -  - 327.960 319.718 319.718     

  Realização Executada  -  -  -  - 0 8.231 227.401     
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EP  
Indicadores Eixo 

(alínea c do n.º 1 do artigo 37.º do 
Regulamento (CE) n.º 1083/2006) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 … 2015 

  
apoiados 

Metas        -         300.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Nº de concelhos 
com acesso à 
banda larga 

Realização Contratada  -  -  -  - 44 44 44     

  Realização Executada  -  -  -  - 0 0 0     

  Metas        -         40 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Acréscimo de 
população com 
acesso à banda 

larga 

Realização Contratada  -  -  -  - 244.147 244.147 244.147     

  Realização Executada  -  -  -  - 0 0 0     

  Metas        -         230.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Nº de projectos de 
eficiência 
energética 

Realização Contratada 0 0 0 0 23 22 143     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 1 11     

  Metas       6         250 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  
Redução média do 

consumo de 
energia nos 

equipamentos 
apoiados (no 

âmbito de 
projectos de 

eficiência 
energética) 

Realização Contratada 0 0 0 0 29% 29% 59%     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 30% 28%     

  Metas       15%         15% 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Nº de lojas do 
cidadão e centros 
e balcões multi-

serviços 

Realização Contratada 0 67 82 93 93 91 81     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 5 20     

  Metas       90         90 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

População servida 
pelas lojas do 

cidadão e centros 
e balcões multi-

serviços (*) 

Realização Contratada 0 1.721.213 2.168.468 2.416.662 2.416.662 2.416.662 2.414.506     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 89.252 89.252     

  Metas       2.400.000         2.400.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  
Nº de projectos de 

promoção da 
capacitação 

institucional e do 
desenvolvimento 
regional apoiados 

Realização Contratada 0 9 9 22 120 143 142     

  Realização Executada 0 0 9 9 9 14 47     

  Metas       90         200 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  Nº de instituições 
envolvidas nos 

projectos de 
promoção da 
capacitação 

institucional e do 
desenvolvimento 
regional apoiados 

Realização Contratada 0 423 423 1.164 2.479 2.702 2.989     

  Realização Executada 0 0 423 423 423 491 909     

  Metas       350         1.500 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

EP 2 
N.º de acções de 

qualificação e 
promoção dos 

recursos turísticos 
no âmbito do 

PDTVD 

Realização Contratada 0 0 21 47 67 57 55     

  Realização Executada 0 0 1 1 6 15 23     

  Metas       50         75 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  Nº de participantes 
em acções de 
qualificação e 
promoção dos 

Realização Contratada  -  -  -  - 1.257.523 1.256.053 1.316.368     

  Realização Executada  -  -  -  - 1.009.000 1.029.130 1.042.305     
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EP  
Indicadores Eixo 

(alínea c do n.º 1 do artigo 37.º do 
Regulamento (CE) n.º 1083/2006) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 … 2015 

  
recursos turísticos 

no âmbito do 
PDTVD 

Metas        -         500.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  
N.º de acções de 

qualificação e 
promoção dos 

recursos turísticos 
do Porto/Norte de 

Portugal 

Realização Contratada  -  -  -  - 3 4 45     

  Realização Executada  -  -  -  - 0 0 0     

  Metas        -         70 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  
Nº de participantes 

em acções de 
qualificação e 
promoção dos 

recursos turísticos 
do Porto/Norte de 

Portugal 

Realização Contratada  -  -  -  - 91.650 99.078 530.190     

  Realização Executada  -  -  -  - 0 0 0     

  Metas        -         1.500.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  N.º de infra-
estruturas e 

equipamentos 
colectivos de 

suporte à 
valorização 

económica dos 
recursos marinhos 

Realização Contratada 0 0 0 2 2 6 6     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 0 0     

  Metas       2         7 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  
N.º visitantes e 
utilizadores das 

infra-estruturas e 
equipamentos 
colectivos de 

suporte à 
valorização 

económica dos 
recursos marinhos 

Realização Contratada 0 0 0 68.255 68.255 156.815 202.815     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 0 0     

  Metas       200.000         1.500.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Nº de eventos (na 
perspectiva da 

internacionalização 
da Região) 
apoiados 

Realização Contratada 0 0 0 11 12 60 62     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 2 17     

  Metas       20         90 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Nº de visitantes 
em eventos 
apoiados 

Realização Contratada 0 0 0 2.072.456 2.073.456 3.009.370 3.349.679     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 176.500 822.772     

  Metas       808.889         3.500.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  
Área infra-

estruturada, 
qualificada e 

reordenada para 
acolhimento e 
empresarial 

integrada em 
planos territoriais 

de 
desenvolvimento 

Realização Contratada 0 0 195.880 252.880 3.791.460 544.571 1.481.959     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 33.518 1.403.680     

  Metas        -         200.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  
Nº de empresas 
instaladas nas 

áreas infra-
estruturadas, 
qualificadas e 

reordenadas de 
acolhimento 
empresarial 

integradas em 
planos territoriais 

de 
desenvolvimento   

Realização Contratada  -  -  -  -  -  - 412     

  Realização Executada  -  -  -  -  - 32 401     

  Metas        -         90 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  Nº de acções de 
qualificação e 
promoção dos 

recursos turísticos 
integradas em 

planos territoriais 
de 

desenvolvimento 

Realização Contratada  -  -  -  - 12 22 25     

  Realização Executada  -  -  -  - 0 8 16     

  Metas        -         10 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  
Nº de participantes 

em acções de 
Realização Contratada  -  -  -  - 50.000 88.630 1.102.189     
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EP  
Indicadores Eixo 

(alínea c do n.º 1 do artigo 37.º do 
Regulamento (CE) n.º 1083/2006) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 … 2015 

  
desenvolvimento 

turístico integradas 
em planos 

territoriais de 
desenvolvimento  

Realização Executada  -  -  -  - 0 41.530 965.589     

  Metas        -         45.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  N.º de programas 
de acção 

integrados de 
valorização 

económica dos 
recursos 

endógenos 
apoiados 

Realização Contratada 0 0 8 8 9 9 9     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 0 0     

  Metas       3         9 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  
N.º de acções de 

valorização 
económica dos 

recursos 
endógenos 
apoiados 

Realização Contratada  -  -  -  - 17 18 86     

  Realização Executada  -  -  -  - 0 0 3     

  Metas        -         60 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

EP 3 

N.º de projectos 
apoiados de 

valorização do 
litoral 

Realização Contratada 0 12 12 12 24 24 24     

  Realização Executada 0 0 0 1 5 9 11     

  Metas       2   - -   20 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Área de costa 
intervencionada 
nos projectos de 
valorização do 

litoral (ha) 

Realização Contratada 0 942 942 942 4.410 4.397 4.397     

  Realização Executada 0 0 0 50 607 942 942     

  Metas - - - - - - -   20.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  
N.º de acções de 

sensibilização, 
divulgação e 

informação no 
âmbito da 

prevenção de 
riscos naturais, 
tecnológicos e 

sanitários 

Realização Contratada 0 0 0 313 313 313 313     

  Realização Executada 0 0 0 0 8 102 182     

  Metas       7   - -   300 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  
N.º de pessoas 

abrangidas pelas 
acções de 

sensibilização, 
divulgação e 

informação no 
âmbito da 

prevenção de 
riscos naturais, 
tecnológicos e 

sanitários 
apoiadas 

Realização Contratada 0 0 0 1.558.022 1.558.022 1.558.022 1.558.022     

  Realização Executada 0 0 0 0 128.694 420.022 1.008.022     

  Metas - - - 1.000.000 - - -   1.750.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

N.º de 
intervenções de 
gestão activa em 

áreas classificadas 

Realização Contratada 0 11 35 36 36 35 34     

  Realização Executada 0 0 0 1 6 14 21     

  Metas       16   - -   35 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Área classificada 
abrangida por 

intervenções de 
gestão activa 

Realização Contratada 0 552.593 552.593 552.593 552.593 552.593 552.593     

  Realização Executada 0 0 0 24.480 552.593 552.593 552.593     

  Metas        -    -  -   1.000.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

N.º de projectos de 
dinamização 
cultural e do 
património 

Realização Contratada 0 24 26 61 62 60 61     

  Realização Executada 0 0 0 2 11 30 45     

  Metas - - - - - - -   60 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 
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EP  
Indicadores Eixo 

(alínea c do n.º 1 do artigo 37.º do 
Regulamento (CE) n.º 1083/2006) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 … 2015 

  
N.º de visitantes e 

utilizadores das 
acções de 

dinamização 
cultural e do 
património 

Realização Contratada 0 265.988 285.138 820.819 875.550 1.115.868 1.280.868     

  Realização Executada 0 0 0 256 218.371 623.841 716.761     

  Metas - - - - - - -   300.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

N.º de 
Equipamentos 

culturais   

Realização Contratada 0 0 0 47 48 43 43     

  Realização Executada 0 0 0 0 3 20 31     

  Metas - - - - - - -   50 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

População 
abrangida por 
equipamentos 

culturais  

Realização Contratada 0 0 0 1.247.556 1.269.980 1.272.050 1.295.085     

  Realização Executada 0 0 0 0 271.784 860.720 976.673     

  Metas - - - - - - -   2.000.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  
População 

abrangida pelos 
projectos de 

reconfiguração/ 
requalificação de 
serviços de saúde 

Realização Contratada 0 2.818.728 3.004.026 3.004.026 3.717.604 3.717.604 3.717.604     

  Realização Executada 0 0 0 44.724 551.884 3.717.604 3.717.604     

  Metas - - - 1.097.272 - - -   3.750.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

N.º de projectos de 
reconfiguração e 
requalificação de 
serviços de saúde 

Realização Contratada 0 18 31 31 29 29 29     

  Realização Executada 0 0 0 5 13 18 24     

  Metas - - - 71 - - -   30 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

EP 4 Centros escolares 
do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico e de 
Educação Pré-

Escolar 
construídos e/ou 

ampliados/ 
requalificados 

Realização Contratada 0 241 254 292 331 333 360     

  Realização Executada 0 12 17 134 212 269 300     

  Metas - - - 112 - -     325 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  
Alunos abrangidos 

por centros 
escolares do 1º 
ciclo do Ensino 

Básico e da 
Educação Pré- 

Escolar 
construídos e/ou 

ampliados/ 
requalificados 

Realização Contratada 0 52.907 55.933 66.466 88.910 87.891 94.990     

  Realização Executada 0 2.635 3.744 20.484 56.950 70.297 78.356     

  Metas - - - 22.100 - -     67.500 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Escolas do 2º e 3º 
ciclo do Ensino 

Básico construídas 
e/ou ampliados / 

requalificados 

Realização Contratada 0 0 0 0 0 23 23     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 9 12     

  Metas - - - - - - -   12 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  
Alunos abrangidos 
por escolas do 2º e 
3º ciclo do Ensino 
Básico construídas 

e/ou ampliados / 
requalificados 

Realização Contratada 0 0 0 0 0 21.455 21.455     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 8.276 11.280     

  Metas - - - - - - -   7.500 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

N.º de 
equipamentos 

sociais apoiados 

Realização Contratada 0 0 0 27 46 38 38     

  Realização Executada 0 0 0 0 2 13 18     

  Metas - - - 7 - - -   50 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 
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EP  
Indicadores Eixo 

(alínea c do n.º 1 do artigo 37.º do 
Regulamento (CE) n.º 1083/2006) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 … 2015 

  

N.º de utentes dos 
equipamentos 

sociais apoiados 

Realização Contratada 0 0 0 1.082 1.805 1.536 1.536     

  Realização Executada 0 0 0 0 80 569 645     

  Metas - - - 230 - - -   2.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

N.º de 
Equipamentos 

desportivos 
apoiados 

Realização Contratada 0 0 0 134 139 154 154     

  Realização Executada 0 0 0 19 62 87 118     

  Metas - - - - - - -   120 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

População 
abrangida pelos 
equipamentos 

desportivos 
apoiados 

Realização Contratada 0 0 0 569.663 551.932 544.025 544.025     

  Realização Executada 0 0 0 65.646 249.098 304.770 410.244     

  Metas - - - - - - -   500.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

N.º de 
Intervenções 
integradas de 
requalificação 

urbana 

Realização Contratada 0 8 55 55 40 38 38     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 1 4     

  Metas - - - 2 - - -   50 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

População 
abrangida por 
intervenção de 
requalificação 

urbana apoiadas 

Realização Contratada 0 0 400.000 1.000.000 1.000.000 858.408 858.408     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 21.780 55.861     

  Metas - - - 100.000 - - -   1.000.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  
N.º de cidades 
envolvidas em 
redes urbanas 

para a 
competitividade e 

inovação e 
projectos de 

valorização de 
vocação temática 

apoiadas 

Realização Contratada 0 0 14 14 14 14 14     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 0 0     

  Metas - - - 8 - - -   14 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  m2 de espaço 
público integrado 
em projectos de 
requalificação 

urbana que deixam 
de estar afectos  à 

circulação 
automóvel 

Realização Contratada 0 0 6.250 15.065 47.945 73.279 73.279     

  Realização Executada 0 0 0 0 4.830 31.597 44.342     

  Metas - - - 8.000 - - -   15.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Protocolos de 
parceria para a 

regeneração 
urbana apoiados 

Realização Contratada 0 8 37 36 34 33 33     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 1 4     

  Metas - - - 12 - - -   35 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Área 
intervencionada 

por operações de 
regeneração 
urbana (m2) 

Realização Contratada 0 0 138.030 3.052.495 6.752.556 3.925.362 3.929.012     

  Realização Executada 0 0 0 505.841 785.464 1.545.867 2.505.382     

  Metas - - - 160.000 - - -   1.250.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

População 
abrangida por 
operação de 
regeneração 

urbana apoiadas 

Realização Contratada 0 0 220.570 1.127.271 1.102.373 1.099.658 1.099.658     

  Realização Executada 0 0 0 185.509 487.946 853.305 1.004.336     

  Metas - - - 24.000 - - -   1.000.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 
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EP  
Indicadores Eixo 

(alínea c do n.º 1 do artigo 37.º do 
Regulamento (CE) n.º 1083/2006) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 … 2015 

  

N.º de projectos 
apoiados 

Realização Contratada 0 0 49 139 188 199 199     

  Realização Executada 0 0 0 23 84 141 178     

  Metas - - - - - - -   150 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Nº de Km de 
novas Estradas 

Realização Contratada 0,00 0,00 7,32 76,75 93,85 119,27 109,71     

  Realização Executada 0,00 0,00 0,00 0,00 60,06 102,09 107,14     

  Metas - - - - - - -   70,00 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

N.º de Km de 
estradas 

reconstruídas 

Realização Contratada 0,00 0,00 357,21 1.054,93 1.206,37 1.289,94 1.304,77     

  Realização Executada 0,00 0,00 0,00 170,50 519,15 1.234,56 1.279,44     

  Metas - - - - - - -   1.500,00 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Nº de operações 
de tratamento de 

pontos negros 
rodoviários 

Realização Contratada 0 0 4 65 69 55 56     

  Realização Executada 0 0 0 0 0 24 46     

  Metas - - - 22 - - -   76 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

EP 5 

Nº de candidaturas 
analisadas 

Realização Contratada           4.186 5.528     

  Realização Executada           289 797     

  Metas                 7.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

N.º de visitas a 
projectos  

Realização Contratada           1.659 3.703     

  Realização Executada           224 419     

  Metas                 2.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Nº de notícias 
publicadas na 

imprensa escrita 
(nacional, regional 

e local) 

Realização Contratada           n.a. n.a.     

  Realização Executada           4.626 4.990     

  Metas                 4.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

  

Nº de 
visitas/acessos ao 
website do ON.2 – 

“O Novo Norte” 

Realização Contratada           n.a. n.a.     

  Realização Executada           841.000 929.965     

  Metas                 600.000 

  
Valor de Referência / 
Situação de Partida 

                  

 

 
  



 
             

 
 

 
 

 

 

| xc 

Relatório de Execução.2013 

ANEXO C.9 - Resumo Implementação Física - Indicadores Comuns Comunitários - Anexo VI do 
Regulamento (CE) n.º 846/2009 | Anexo IX do IFDR 

Áreas Temáticas 
Indicadores Comuns 

Comunitários 
(core indicators) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Emprego criado 

1. Empregos 
criados 

Realização - 
Contratada 

     3.826 5.372   

Realização - 
Executada 

     61 171   

Metas        0   

2. dos quais: 
homens 

Realização - 
Contratada 

     23 61   

Realização - 
Executada 

     23 61   

Metas        0   

3. dos quais: 
mulheres 

Realização - 
Contratada 

     38 110   

Realização - 
Executada 

     38 110   

Metas        0   

Investigação e 
Desenvolvimento 

4. N.º de 
Projectos de I&DT 

Realização - 
Contratada 

 33 178 293 411 453 505   

Realização - 
Executada 

 0 0 0 0 32 47   

Metas        0 520 

5. Nº de projectos 
de cooperação 

empresas-
instituições de 
investigação 

Realização - 
Contratada 

 5 28 54 62 76 81   

Realização - 
Executada 

 0 0 0 0 0 0   

Metas        0 80 

6. Empregos na 
investigação 

criados 

Realização - 
Contratada 

       508   

Realização - 
Executada 

       0   

Metas        0   

Ajudas directas 
ao investimento 

nas PME 

7.N.º de projectos 
de apoio directo 
ao investimento 

das PME 

Realização - 
Contratada 

 245 906 1.432 1.798 2.103 3.129   

Realização - 
Executada 

 0 0 8 49 244 511   

Metas        0 2.000 

8.N.º de novas 
empresas (start-

up) apoiadas 

Realização - 
Contratada 

 30 135 216 248 258 383   

Realização - 
Executada 

 0 0 0 6 30 65   

Metas        0 250 

9. Empregos 
criados (em 

equivalente tempo 
inteiro) 

Realização - 
Contratada 

     3.765 5.201   

Realização - 
Executada 

       0   

Metas        0   

10.Investimento 
Induzido (em 

milhões de euros) 

Realização - 
Contratada 

 53 141 227 262 263 342   

Realização - 
Executada 

 0 0 1 9 25 66   

Metas        0 260 

Sociedade de 
Informação 

11. N.º de 
projectos  

Realização - 
Contratada 

 90 223 345 386 448 466   

Realização - 
Executada 

 0 0 1 7 44 70   

Metas        0 420 

12. Acréscimo de 
população com 
acesso à banda 

larga 

Realização - 
Contratada 

 0 0 0 244.147 244.147 244.147   

Realização - 
Executada 

 0 0 0 0 0 0   

Metas        0 230.000 
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Áreas Temáticas 
Indicadores Comuns 

Comunitários 
(core indicators) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Transportes 

13. N.º de 
projectos 

Realização - 
Contratada 

  0 49 139 188 199 199   

Realização - 
Executada 

  0 0 23 84 141 178   

Metas       -     0 150 

14. N.º de Km de 
novas estradas 

Realização - 
Contratada 

  0 7 77 94 119 110   

Realização - 
Executada 

  0 0 0 60 102 107   

Metas       -     0 70 

15. Nº de Km de 
novas estradas 

nas RTE 

Realização - 
Contratada 

            0   

Realização - 
Executada 

            0   

Metas             0   

16. N.º de Km de 
estradas 

reconstruídas 

Realização - 
Contratada 

  0 357 1.055 1.206 1.290 1.305   

Realização - 
Executada 

  0 0 171 1.040 1.235 1.279   

Metas       -     0 1.500 

17. N.º de Km de 
novas ferrovias 

construídas 
(Metro do Porto) 

Realização - 
Contratada 

  0 1 8 8 0 0   

Realização - 
Executada 

  0 1 7 8 0 0   

Metas       -     0   

18. Nº de Km de 
novas ferrovias 

nas RTE 

Realização - 
Contratada 

            0   

Realização - 
Executada 

            0   

Metas             0   

19. Nº de Km de 
ferrovias 

reconstruídas ou 
qualificadas 

Realização - 
Contratada 

            0   

Realização - 
Executada 

            0   

Metas             0   

20. Valor dos 
ganhos nos 
tempos de 

percurso, gerado 
pelos projectos de 

construção e 
reconstrução de 

estradas 

Realização - 
Contratada 

            0   

Realização - 
Executada 

            0   

Metas             0   

21. Valor dos 
ganhos nos 
tempos de 

percurso, gerado 
pelos projectos de 

construção e 
reconstrução de 

ferrovias 

Realização - 
Contratada 

            0   

Realização - 
Executada 

            0   

Metas             0   

22. Acréscimo de 
população servida 
por intervenções 
de expansão de 

sistemas de 
transporte urbano 

Realização - 
Contratada 

  0 38.940 161.342 161.342 0 0   

Realização - 
Executada 

  0 0 0 161.342 0 0   

Metas             0 n.a. 

Energias 
Renováveis 

23. N.º de 
projectos  

Realização - 
Contratada 

  0 0 0 7 12 122   

Realização - 
Executada 

  0 0 0 0 0 6   

Metas             0 150 

24. Capacidade 
suplementar de 

produção de 
energia a partir de 
fontes renováveis 

(em MWh) 

Realização - 
Contratada 

  0 0 0 4.804 4.804 21.906   

Realização - 
Executada 

  0 0 0 0 0 2.780   

Metas             0 25.000 

Ambiente 

25. Acréscimo de 
população servida 
nos sistemas de 

abastecimento de 
água 

intervencionados 

Realização - 
Contratada 

  0 0 0 181.898 121.846 0   

Realização - 
Executada 

  0 0 0 84.988 45.484 0   

Metas             0 n.a 
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Áreas Temáticas 
Indicadores Comuns 

Comunitários 
(core indicators) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

26. Acréscimo de 
população servida 
nos sistemas de 

drenagem e 
tratamento de 

águas residuais 
intervencionados 

Realização - 
Contratada 

  0 0 0 49.488 55.436 0   

Realização - 
Executada 

  0 0 0 18.211 54.471 0   

Metas             0 n.a. 

27. N.º de 
projectos de 

Resíduos Sólidos 

Realização - 
Contratada 

  0 3 5 7 6 0   

Realização - 
Executada 

  0 0 0 0 4 0   

Metas             0 n.a. 

28. N.º de 
projectos visando 

a melhoria da 
qualidade do ar 

Realização - 
Contratada 

  0 1 1 1 1 1   

Realização - 
Executada 

  0 1 1 1 1 1   

Metas             0 1 

29. Área 
reabilitada no 

âmbito de 
intervenções de 
recuperação de 

passivos 
ambientais 

Realização - 
Contratada 

  0 0 0 1,083 1,083 0,000   

Realização - 
Executada 

  0 0 0 0,035 1,035 0,000   

Metas             0 n.a. 

Alterações 
Climáticas 

30. Redução de 
emissões de 

gases com efeito 
de estufa 

Realização - 
Contratada 

            0   

Realização - 
Executada 

            0   

Metas             0   

Prevenção de 
riscos 

31. Nº de projetos 
(Prevenção de 

riscos) 

Realização - 
Contratada 

  0 0 32 76 20 20   

Realização - 
Executada 

  0 0 0 7 8 16   

Metas             0 20 

32. População 
que beneficia de 

medidas de 
protecção contra 

cheias e 
inundações 

Realização - 
Contratada 

            0   

Realização - 
Executada 

            0   

Metas             0   

33. População 
que benefica de 

medidas de 
protecção contra 

incêndios e outros 
riscos naturais e 

tecnológicos 
(excepto cheias e 

inundanções) 

Realização - 
Contratada 

  0 0 
3.523.91

4 
3.523.91

4 
3.523.91

4 
3.523.91

4 
  

Realização - 
Executada 

  0 0 86.005 779.027 946.053 
2.550.90

6 
  

Metas             0 
3.500.00

0 

Turismo  

34. N.º de 
Projectos 

Realização - 
Contratada 

  13 61 134 202 278 478   

Realização - 
Executada 

  0 1 1 17 36 102   

Metas             0 370 

35. Nº de 
empregos criados 

Realização - 
Contratada 

  0 0 0 0 730 923   

Realização - 
Executada 

  0 0 0 0 0 0   

Metas             0   

Educação 

36. N.º de 
projectos 

(Educação) 

Realização - 
Contratada 

  241 254 292 331 356 383   

Realização - 
Executada 

  0 17 134 218 278 312   

Metas             0 337 

37. N.º de alunos 
que beneficiam 

das intervenções 

Realização - 
Contratada 

  52.907 55.933 66.466 88.910 109.346 116.445 

 Realização - 
Executada 

  2.635 3.744 20.484 56.950 78.573 89.636   

Metas             0 75.000 

Saúde 
38. N.º de 
projectos 

Realização - 
Contratada 

  18 31 31 29 29 29   

Realização - 
Executada 

  0 0 5 13 18 24   

Metas             0 30 
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Áreas Temáticas 
Indicadores Comuns 

Comunitários 
(core indicators) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Reabilitação 
Urbana 

39. N.º de 
projectos que 
asseguram a 

sustentabilidade e 
melhoram a 

atractividade das 
cidades 

Realização - 
Contratada 

  0 14 373 489 427 439   

Realização - 
Executada 

  0 0 13 68 159 278   

Metas             0 400 

Competitividade 
das cidades 

(RUCI) 

40. N.º de 
projectos que 

visam estimular a 
actividade 

empresarial, o 
empreendedorism

o e a utilização 
das novas 
tecnologias 

Realização - 
Contratada 

  0 0 0 40 38 38   

Realização - 
Executada 

  0 0 0 0 1 3   

Metas             0 35 

Inclusão social 

41. Nº de 
projectos dirigidos 

aos jovens e às 
minorias, que 

visam promover a 
oferta de serviços 
para a igualdade 
de oportunidades 
e a inclusão social 

Realização - 
Contratada 

  0 0 39 39 65 65   

Realização - 
Executada 

  0 0 0 0 20 34   

Metas             0 60 
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ANEXO C.10 - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.13 (valores acumulados) | 
Anexo X do IFDR 

 
Este anexo encontra-se disponível para consulta no ficheiro pdf designado por 

RE2013_AnexoX_ListaOperacoesAprovadas  
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ANEXO C.11 - Regulamentação Específica / Calendário de concursos por Eixo Prioritário | Anexo 
XI do IFDR 

Eixo 
Prioritário 

(EP) 

Regulamentação Específica / Tipologia de 
operação 

Data de 
aprovação / 

alteração dos 
Critérios de 

Seleção pela CA 

Concurso do ano 

Cód. Concurso / refª 
concurso 

Data de Abertura 
Data de 

Encerramento 

EP 1 

EP 1 Apoio a Ações Coletivas 07-04-2008 SIAC/2008 2008-12-15 2009-02-04 

EP 1 Apoio a Ações Coletivas 07-04-2008 SIAC/2010 2010-11-16 2011-02-25 

EP 1 Apoio a Ações Coletivas 07-04-2008 IJ/1/2012 2012-12-11 2013-03-26 

EP 1 Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e 
Logística 

07-04-2008 SAAAEL/1/2008 2008-10-10 2009-06-30 

EP 1 Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e 
Logística 

07-04-2008 AMP/ALE/1/2009 2009-04-24 2009-06-01 

EP 1 Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e 
Logística 

07-04-2008 ML/I/ALE/1/2009 2009-05-06 2009-05-26 

EP 1 Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e 
Logística 

07-04-2008 CIMC/ALE/01/2009 2009-05-08 2009-06-19 

EP 1 Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e 
Logística 

07-04-2008 CIMTS/I/AAE/1/2009 2009-05-11 2009-06-19 

EP 1 Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e 
Logística 

07-04-2008 CIMD/AAE/1/2009 2009-05-21 2009-06-09 

EP 1 Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e 
Logística 

07-04-2008 ML/I/ALE/2/2009 2009-05-21 2009-06-26 

EP 1 Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e 
Logística 

07-04-2008 SAAAEL/1/2009 2009-07-20 2009-12-18 

EP 1 Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e 
Logística 

07-04-2008 SAAAEL/1/2010 2010-01-12 2010-07-02 

EP 1 Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e 
Logística 

07-04-2008 CIMC/ALE/01/2010 2010-01-19 2010-02-05 

EP 1 Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e 
Logística 

07-04-2008 ML/I/ALE/1/2010 2010-03-01 2010-03-31 

EP 1 Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e 
Logística 

07-04-2008 AMP/ALE/1/2010 2010-03-15 2010-03-19 

EP 1 Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e 
Logística 

07-04-2008 AMP/SAAAEL/2/2010 2010-08-03 2010-10-22 

EP 1 Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e 
Logística 

07-04-2008 SAAAEL/1/2011 2011-05-11 2011-06-17 

EP 1 Apoio a Áreas de Acolhimento Empresarial e 
Logística 

07-04-2008 
AAE/01/2011 – Bolsa de 

Mérito 
2011-10-20 2011-12-31 

EP 1 Apoio a Entidades do Sistema Científico e 
Tecnológico 

00-01-1900 SAESCTN-PIIC&DT/1/2011 2011-06-03 2011-07-26 

EP 1 Apoio a Infra-estruturas Científicas e 
Tecnológicas 

7-Abr-2008 e 14-
Out-2008 

SAICT/1/2008 2008-09-25 2008-10-24 

EP 1 Apoio a Infra-estruturas Científicas e 
Tecnológicas 

7-Abr-2008 e 14-
Out-2008 

SAIECT-IEC/1/2009 2009-03-06 2009-04-30 

EP 1 Apoio a Infra-estruturas Científicas e 
Tecnológicas 

7-Abr-2008 e 14-
Out-2008 

SAIECT-IETRRIET/1/2009 2009-03-06 2009-07-15 

EP 1 Apoio a Infra-estruturas Científicas e 
Tecnológicas 

7-Abr-2008 e 14-
Out-2008 

SAIECT-IETIEFE/1/2009 2009-07-31 2009-07-31 

EP 1 Apoio a Infra-estruturas Científicas e 
Tecnológicas 

7-Abr-2008 e 14-
Out-2008 

SAIECT-IEC/1/2010 2010-03-18 2010-07-02 

EP 1 Apoio a Infra-estruturas Científicas e 
Tecnológicas 

7-Abr-2008 e 14-
Out-2008 

SAIECT-IEC/2/2010 2010-03-18 2010-07-02 

EP 1 Apoio a Infra-estruturas Científicas e 
Tecnológicas 

7-Abr-2008 e 14-
Out-2008 

SAIECT-
IETIEFE/EEC/PA/1/2010 

2010-06-28 2010-10-29 

EP 1 Apoio a Infra-estruturas Científicas e 
Tecnológicas 

7-Abr-2008 e 14-
Out-2008 

SAIECT-IEC/3/2010 2010-11-25 2011-01-03 
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Eixo 
Prioritário 

(EP) 

Regulamentação Específica / Tipologia de 
operação 

Data de 
aprovação / 

alteração dos 
Critérios de 

Seleção pela CA 

Concurso do ano 

EP 1 Apoio a Infra-estruturas Científicas e 
Tecnológicas 

7-Abr-2008 e 14-
Out-2008 

SAIECT-IETIEFE/EN/2011 2011-06-01 2011-10-28 

EP 1 Apoio a Infra-estruturas Científicas e 
Tecnológicas 

7-Abr-2008 e 14-
Out-2008 

SAIECT–IETIEFE–EA/2011 2011-11-10 2012-01-06 

EP 1 Apoio a Infra-estruturas Científicas e 
Tecnológicas 

7-Abr-2008 e 14-
Out-2008 

SAIECT-IEC/1/2013 2013-10-09 2013-11-15 

EP 1 Apoio a Infra-estruturas Científicas e 
Tecnológicas 

7-Abr-2008 e 14-
Out-2008 

SAIECT-IET/1/2013 2013-10-09 2013-11-15 

EP 1 Apoio à Modernização Administrativa 08-11-2007 SAMA/1/2007 2007-12-21 2008-06-04 

EP 1 Apoio à Modernização Administrativa 08-11-2007 SAMA/1/2008 2008-09-08 2009-06-08 

EP 1 Apoio à Modernização Administrativa 08-11-2007 AMP/MGE/1/2009 2009-04-24 2009-06-01 

EP 1 Apoio à Modernização Administrativa 08-11-2007 CIMC/ODAR/01/2009 2009-04-29 2009-06-26 

EP 1 Apoio à Modernização Administrativa 08-11-2007 CIMC/OGAP/01/2009 2009-05-08 2009-07-10 

EP 1 Apoio à Modernização Administrativa 08-11-2007 CIMTS/V/MGE/01/2009 2009-05-11 2009-06-19 

EP 1 Apoio à Modernização Administrativa 08-11-2007 CIMTM/SAMA/1/2009 2009-05-13 2009-06-09 

EP 1 Apoio à Modernização Administrativa 08-11-2007 AMP/MGE/2/2009 2009-06-03 2009-06-09 

EP 1 Apoio à Modernização Administrativa 08-11-2007 CIMC/OGAP/01/2010 2010-01-19 2010-02-24 

EP 1 Apoio à Modernização Administrativa 08-11-2007 CIMC/ODAR/01/2010 2010-07-07 2010-10-29 

EP 1 Apoio à Modernização Administrativa 08-11-2007 CIMA/ORMOGAP/1/2010 2010-10-27 2010-11-12 

EP 1 Apoio a Parques de Ciência e Tecnologia e 
Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica 

07-04-2008 SAPCTIEBT-ET/1/2008 2008-12-02 2009-03-02 

EP 1 Apoio a Parques de Ciência e Tecnologia e 
Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica 

07-04-2008 
SAPCTIEBT-

IEFIEBT/1/2008 
2008-12-02 2009-03-02 

EP 1 Apoio a Parques de Ciência e Tecnologia e 
Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica 

07-04-2008 SAPCTIEBT-IEFPCT/1/2008 2008-12-02 2009-03-02 

EP 1 Apoio a Parques de Ciência e Tecnologia e 
Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica 

07-04-2008 
SAPCTIEBT/IEFPCT-

IEFIEBT/1/2010 
2010-03-31 2010-05-28 

EP 1 Apoio a Parques de Ciência e Tecnologia e 
Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica 

07-04-2008 
SAPCTIEBT-

IEBT&SP/1/2010 
2010-11-25 2011-03-18 

EP 1 Economia Digital e Sociedade do Conhecimento 07-04-2008 EDSC/1/2008 2008-09-25 2008-10-24 

EP 1 Economia Digital e Sociedade do Conhecimento 07-04-2008 EDSC/1/2009 2009-04-15 2009-05-15 

EP 1 Economia Digital e Sociedade do Conhecimento 07-04-2008 CIMC/SOL/1/2009 2009-05-08 2009-07-10 

EP 1 Economia Digital e Sociedade do Conhecimento 07-04-2008 EDSC/2/2009 2009-08-15 2009-11-06 

EP 1 Economia Digital e Sociedade do Conhecimento 07-04-2008 CIMTM/EDSC/01/2009 2009-12-18 2010-03-01 

EP 1 Economia Digital e Sociedade do Conhecimento 07-04-2008 CIMC/SOL/01/2010 2010-07-07 2010-10-29 

EP 1 Economia Digital e Sociedade do Conhecimento 07-04-2008 CIMA/CDCSOL/1/2010 2010-10-26 2010-11-12 

EP 1 Economia Digital e Sociedade do Conhecimento 07-04-2008 EDSC-RNGZR/2011 2011-01-12 2011-01-26 

EP 1 Energia 07-04-2008 E-PDRTAE/1/2009 2009-06-30 2009-12-21 

EP 1 Energia 07-04-2008 E-IRFL/1/2009 2009-06-30 2009-12-07 

EP 1 Energia 07-04-2008 E-SESPC/1/2009 2009-06-30 2009-12-21 
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Eixo 
Prioritário 

(EP) 

Regulamentação Específica / Tipologia de 
operação 

Data de 
aprovação / 
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Critérios de 

Seleção pela CA 

Concurso do ano 

EP 1 Energia 07-04-2008 E-PDRTAE/1/2010 2010-02-02 2010-04-30 

EP 1 Energia 07-04-2008 Energia/UAG/1/2010 2010-02-23 2010-09-06 

EP 1 Energia 07-04-2008 E-EEA/1/2010 2010-07-20 2010-12-02 

EP 1 Energia 07-04-2008 E-EEA/2/2010 2010-07-20 2010-12-07 

EP 1 Energia 07-04-2008 E-EEEHS/1/2010 2010-11-11 2011-05-27 

EP 1 Energia 07-04-2008 E - EEIP/1/2011 2011-03-28 2011-07-29 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 Inovação Produtiva 2007-11-15 2008-01-29 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 
Empreendedorismo 

Qualificado 
2007-11-15 2008-01-30 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 Inovação Produtiva 2008-03-10 2008-05-23 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 
Empreendedorismo 

Qualificado 
2008-03-10 2008-05-23 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 Inovação Produtiva 2008-10-15 2008-12-31 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 
Empreendedorismo 

Qualificado 
2008-10-15 2008-12-31 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 

Empreendedorismo 
Qualificado - 

Empreendedorismo 
Feminino 

2008-12-02 2009-03-02 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 Inovação Produtiva 2009-02-11 2009-03-10 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 Inovação Produtiva 2009-04-15 2009-05-29 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 
Empreendedorismo 

Qualificado 
2009-04-15 2009-05-21 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 Inovação Produtiva 2009-05-27 2009-07-15 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 
Empreendedorismo 

Qualificado 
2009-06-24 2009-09-30 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 Inovação Produtiva 2009-07-03 2009-09-30 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 Inovação Produtiva 2009-08-12 2009-11-09 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 
Empreendedorismo 

Qualificado 
2009-08-12 2009-11-09 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 Inovação Produtiva 2009-11-27 2010-02-01 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 
Empreendedorismo 

Qualificado 
2009-11-27 2010-02-01 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 Inovação Produtiva 2010-11-15 2011-01-24 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 
Empreendedorismo 

Qualificado 
2010-11-15 2011-01-24 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 Inovação Produtiva 2011-03-01 2011-05-04 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 
Empreendedorismo 

Qualificado 
2011-03-01 2011-05-04 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 
Inovação Produtiva (MOBI-E 

- PCT das Indústrias da 
Mobilidade) 

2011-05-26 2011-08-22 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 
Inovação Produtiva - 

PROVERE 
2011-12-23 2012-04-26 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 Inovação Produtiva 2012-02-27 2012-04-26 
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Prioritário 

(EP) 

Regulamentação Específica / Tipologia de 
operação 
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Critérios de 

Seleção pela CA 

Concurso do ano 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 
Empreendedorismo 

Qualificado 
2012-02-27 2012-04-26 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 Inovação Produtiva 2012-10-24 2012-11-29 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 
Empreendedorismo 

Qualificado 
2012-10-24 2012-11-29 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 Inovação Produtiva 2012-11-30 2013-02-18 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 
Empreendedorismo 

Qualificado 
2012-11-30 2013-02-18 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 Inovação Produtiva 2013-02-19 2013-04-22 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 
Empreendedorismo 

Qualificado 
2013-02-19 2013-04-22 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 Inovação Produtiva 2013-04-23 2013-09-05 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 
Empreendedorismo 

Qualificado 
2013-04-23 2013-09-05 

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 
Projectos de Regime 

Especial 
    

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 
Projectos de Regime 

Especial 
    

EP 1 Incentivos à Inovação (SI Inovação)  08-11-2007 Projetos do Regime Especial     

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 
Projectos Individuais e em 

Co-promoção 
2007-11-15 2008-02-29 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 
Criação e Reforço de 

competências internas de 
I&DT 

2007-11-15 2008-01-31 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Projectos Demonstradores 2008-03-03 2008-04-30 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Projectos Individuais 2008-03-17 2008-05-15 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 

Criação e Reforço de 
competências Internas de 

I&DT - Núcleos e Centros de 
I&DT 

2008-03-17 2008-05-15 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Projectos em Co-promoção 2008-04-03 2008-07-15 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Vale I&DT 2008-05-02 2008-06-16 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Vale I&DT 2008-09-30 2008-12-19 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 I&DT Colectiva 2008-10-01 2008-12-12 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Projectos Individuais 2008-11-03 2009-01-16 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Projectos em Co-promoção 2008-11-03 2009-01-16 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 
Criação e Reforço de 

competências Internas de 
I&DT 

2008-11-03 2009-01-16 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 
Projectos Individuais e em 

Co-promoção 
2009-02-11 2009-03-10 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Projectos Individuais 2009-04-13 2009-05-14 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Vale I&DT 2009-04-13 2009-05-13 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 
Criação e Reforço de 

competências internas de 
I&DT 

2009-04-14 2009-05-18 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 
Criação e Reforço de 

competências internas de 
I&DT 

2009-04-14 2009-05-18 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 I&DT Colectiva 2009-04-14 2009-05-18 
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Prioritário 

(EP) 

Regulamentação Específica / Tipologia de 
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Seleção pela CA 

Concurso do ano 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 
Projectos Individuais e em 

Co-promoção 
2009-05-27 2009-07-15 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Projectos em Co-promoção 2009-06-15 2009-10-09 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Vale I&DT 2009-09-15 2009-10-13 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 
Criação e Reforço de 

competências internas de 
I&DT 

2009-09-23 2009-10-21 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 
Criação e Reforço de 

competências internas de 
I&DT 

2009-09-23 2009-10-21 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 I&DT Colectiva 2009-09-25 2009-11-20 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Projectos Individuais 2009-09-25 2009-11-27 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Projectos em Co-promoção 2009-12-03 2010-02-01 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Projectos Individuais 2010-11-15 2011-02-11 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Vale I&DT 2011-01-25 2011-03-09 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Projectos em Co-promoção 2011-02-01 2011-04-04 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 
Criação e Reforço de 

competências Internas de 
I&DT 

2011-02-16 2011-04-21 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Projectos Individuais 2011-06-06 2011-09-15 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Projectos em Co-promoção 2011-07-21 2011-09-30 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Projectos Individuais 2011-12-23 2012-03-26 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 
Capacitação e Reforço de 
Competências Internas de 
I&DT - Núcleos de I&DT 

2011-12-23 2012-02-17 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 

Projetos em Co-promoção - 
Desenvolvimento e Ensaios 

de Estruturas para 
Aeronáutica 

2012-01-30 2012-02-20 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 
Projetos de I&DT Empresas 

Individuais 
2012-10-12 2012-11-15 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 I&DT Co-Promoção 2012-10-12 2012-11-15 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Núcleos de I&DT 2012-10-12 2012-11-15 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 I&DT Individual 2012-11-16 2013-03-12 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 I&DT Co-Promoção 2012-11-16 2013-03-12 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Núcleos de I&DT 2012-11-16 2013-03-12 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 I&DT Individual 2013-03-13 2013-08-20 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 I&DT em Co-Promoção 2013-03-13 2013-08-30 

EP 1 Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SI I&DT)  

08-11-2007 Núcleos de I&DT 2013-03-13 2013-08-30 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projecto Individual e de 

Cooperação 
2007-11-15 2008-01-28 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 Projectos conjunto 2007-11-15 2007-12-31 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projecto Individual e de 

Cooperação 
2008-02-15 2008-04-16 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 Projectos conjunto 2008-02-15 2008-04-16 
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Eixo 
Prioritário 

(EP) 

Regulamentação Específica / Tipologia de 
operação 

Data de 
aprovação / 

alteração dos 
Critérios de 

Seleção pela CA 

Concurso do ano 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 Vale Inovação 2008-05-02 2008-06-16 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos Individuais e de 

Cooperação 
2008-09-30 2008-11-28 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos conjuntos - 
Internacionalização 

2008-09-30 2008-11-28 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos Conjuntos - Outras 

Tipologias 
2008-09-30 2008-11-28 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 Vale Inovação 2008-09-30 2008-12-19 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos Individuais e de 

Cooperação 
2009-04-07 2009-05-18 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos Conjuntos - Outras 

Tipologias 
2009-04-07 2009-05-12 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 Vale Inovação 2009-04-13 2009-05-11 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos conjuntos - 
Internacionalização 

2009-04-20 2009-06-30 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos Individuais e de 

Cooperação 
2009-06-24 2009-10-15 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos Individuais e de 

Cooperação 
2009-07-09 2009-10-15 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos Individuais e de 

Cooperação 
2009-08-12 2009-10-13 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos Conjuntos - Outras 

Tipologias 
2009-08-12 2009-10-13 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 Vale Inovação 2009-09-15 2009-10-13 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos Individuais e de 

Cooperação 
2009-09-25 2009-11-27 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos Conjuntos - Outras 

Tipologias 
2009-09-25 2009-11-27 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos Individuais e de 

Cooperação 
2010-05-12 2010-06-18 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos conjuntos - 
Internacionalização 

2010-05-12 2010-06-30 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos Individuais - Solar 

Térmico 
2010-06-01 2010-11-30 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos Individuais e de 

Cooperação 
2010-11-15 2011-01-25 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 Vale Inovação 2011-01-25 2011-03-09 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos Individuais e de 

Cooperação 
2011-03-01 2011-04-18 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos Conjuntos - Outras 

Tipologias 
2011-03-01 2011-04-18 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos Conjuntos - 
Internacionalização 

2011-05-02 2011-06-24 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos Individuais - 

Promoção da Propriedade 
Industrial 

2011-12-23 2012-04-02 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 Vale Inovação 2011-12-23 2012-02-03 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 Projetos Individuais 2012-02-27 2012-04-16 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos conjuntos - 
Internacionalização 

2012-07-31 2012-10-31 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 Vale Simplificado 2012-10-24 2012-11-23 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 Projetos Individuais 2012-10-24 2012-12-31 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Conjuntos - Outras 

Tipologias 
2012-10-24 2012-12-31 
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Eixo 
Prioritário 

(EP) 

Regulamentação Específica / Tipologia de 
operação 

Data de 
aprovação / 

alteração dos 
Critérios de 

Seleção pela CA 

Concurso do ano 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 Vale Simplificado 2012-11-24 2013-03-14 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 Projetos Individuais 2013-01-02 2013-03-20 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 Vale Simplificado 2013-03-15 2013-05-15 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 Projetos Individuais 2013-03-21 2013-06-28 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projectos conjuntos - 
Internacionalização 

2013-04-22 2013-07-15 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projetos Conjuntos - Outras 

Tipologias 
2013-04-22 2013-07-15 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 
Projetos Conjuntos - 

Passaportes Emprego 3i 
2013-04-24 2013-06-21 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 Vale Simplificado 2013-05-16 2013-07-15 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 Projetos Individuais 2013-06-29 2013-09-16 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 Vale Simplificado 2013-07-16 2013-09-13 

EP 1 Incentivos à Qualificação e Internacionalização 
de PME (SI Qualificação de PME) 

08-11-2007 Vale Simplificado 2013-09-14 2013-11-13 

EP 1 Promoção da Cultura Científica e Tecnológica e 
Difusão do Conhecimento 

07-04-2008 PCCTDC/1/2010 2010-10-28 2011-04-04 

EP 1 Promoção da Cultura Científica e Tecnológica e 
Difusão do Conhecimento 

07-04-2008 PCCTDC/2/2010 2010-10-28 2011-04-04 

EP 1 Promoção e Capacitação Institucional  07-04-2008 
Provere - Acções 

Preparatórias 
2008-05-15 2008-07-11 

EP 1 Promoção e Capacitação Institucional  07-04-2008 AMP/PCIDRL/1/2009 2009-04-24 2009-06-01 

EP 1 Promoção e Capacitação Institucional  07-04-2008 CIMTS/V/PCIDRL/1/2009 2009-05-11 2009-06-19 

EP 1 Promoção e Capacitação Institucional  07-04-2008 CIMTM/PCI/1/2009 2009-05-13 2009-06-09 

EP 1 Promoção e Capacitação Institucional  07-04-2008 CIMTM/PCI/2/2009 2009-07-30 2009-08-31 

EP 1 Promoção e Capacitação Institucional  07-04-2008 ML/V/PCI/01/2010 2010-02-08 2010-02-26 

EP 1 Promoção e Capacitação Institucional  07-04-2008 PCI-I/1/2010 2010-02-23 2010-06-01 

EP 1 Promoção e Capacitação Institucional  07-04-2008 PCI-CIMs e AMP/2010 2010-04-29 2010-07-21 

EP 1 Promoção e Capacitação Institucional  07-04-2008 
PCI-Redes 

Institucionais/2010 
2010-05-13 2010-08-27 

EP 1 Promoção e Capacitação Institucional  07-04-2008 PROVERE-CGP/2010 2010-05-21 2010-06-15 

EP 1 Promoção e Capacitação Institucional  07-04-2008 
PCI-Desenvolvimento 

Regional/2010 
2010-06-01 2010-09-21 

EP 1 Promoção e Capacitação Institucional  07-04-2008 PCI/ML/2010 2010-07-07 2010-11-30 

EP 1 Promoção e Capacitação Institucional  07-04-2008 PCI - CIMs e AMP/2/2010 2010-09-17 2010-11-30 

EP 1 Promoção e Capacitação Institucional  07-04-2008 PCI-I/2/2010 2010-10-14 2010-12-30 

EP 1 Promoção e Capacitação Institucional  07-04-2008 PCI-CIM´s e AMP/3/2010 2010-12-16 2011-01-31 

EP 1 Promoção e Capacitação Institucional  07-04-2008 PCI/ML/2011 2011-01-27 2011-12-30 

EP 1 Promoção e Capacitação Institucional  07-04-2008 PCI/1/2011-Bolsa de Mérito 2011-05-26 2011-12-31 

EP 1 Sistema de Incentivos de Apoio Local a Micro 
empresas. 

  SIALM 2013-02-18 2013-04-01 
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EP 1 Sistema de Incentivos de Apoio Local a Micro 
empresas. 

  SIALM - 2.ª Fase 2013-04-02 2013-06-03 

EP 1 Sistema de Incentivos de Apoio Local a Micro 
empresas. 

  SIALM - 3.ª Fase 2013-06-04 2013-08-05 

EP 1 Sistema de Incentivos de Apoio Local a Micro 
empresas. 

  SIALM 2013-08-06 2013-10-07 

EP 1 Sistema de Incentivos de Apoio Local a Micro 
empresas. 

  SIALM 2013-10-08 2013-12-09 

EP 2 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 TDINF/1/2008 2008-11-04 2009-04-20 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 TDIM/1/2008 2008-11-04 2009-03-02 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 SACIC-GE/1/2009 2009-03-06 2009-08-10 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 SACIC-IF/1/2009 2009-03-06 2009-07-30 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 AMP/AIVT/1/2009 2009-04-24 2009-06-01 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 CIMC/AIVT/01/2009 2009-04-29 2009-06-03 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 CIMTS/II/AIVT/1/2009 2009-05-11 2009-06-19 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 CIMTM/VERE/1/2009 2009-05-13 2009-06-09 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 CIMD/AIVT/1/2009 2009-05-21 2009-06-09 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 EHT/1/2009 2009-06-01 2009-11-30 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 ML/II/AIVT/1/2009 2009-06-03 2009-07-07 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 Mar/TC/PCT/1/2009 2009-07-20 2009-09-30 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 Mar/IEBT/1/2009 2009-07-20 2009-09-30 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 CIMdoAVE/AIVT/01/2009 2009-08-17 2009-09-30 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 ML/II/AIVT/02/2009 2009-09-08 2009-12-18 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 SACIC/GCEC/PA/1/2009 2009-09-25 2010-02-26 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 ML/II/AIVT/2/2009 2009-10-14 2009-12-18 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 Mar/IEBT/DC&T/1/2009 2009-11-26 2010-03-01 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 CIMTM/VERE/02/2009 2009-12-18 2010-02-01 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 CIMC/AIVT/01/2010 2010-01-19 2010-02-26 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 CIT Douro/2010 2010-02-02 2010-09-14 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 EHT/1/2010 2010-02-23 2010-03-31 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 CIMD/AIVT/01/2010 2010-03-08 2010-03-31 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 CIT PNP/2010 2010-04-15 2010-12-30 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 EEC PROVERE/PC/1/2010 2010-04-15 2010-07-30 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 EEC PROVERE/PA/1/2010 2010-04-15 2010-07-30 
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EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 SACIC-IF/PA/2010 2010-06-01 2010-06-18 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 ML/II/AIVT/01/2010 2010-06-23 2010-10-29 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 CIMA/AIVT/1/2010 2010-10-13 2010-11-12 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 CIM-TM/VERE/01/2010 2011-01-17 2011-12-30 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 
EEC PROVERE-MinhoIN-

PA/1/2011 
2011-04-21 2011-09-30 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 EEC Mar/PA/1/2011 2011-04-21 2011-09-09 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 BCEJ/2011 2011-05-20 2011-08-01 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 
VERE/1/2011-Bolsa de 

Mérito 
2011-05-23 2011-11-10 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 
VEETR/Rota das 
Catedrais/2011 

2011-06-01 2011-08-01 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 GCEC/2011 2011-07-08 2012-06-30 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 
VEETR/Porto Welcome 

Center/2011 
2011-07-14 2011-09-30 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 
EEC PROVERE–DRV-

PA/1/2011 
2011-09-09 2012-02-03 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 
EEC PROVERE–Inovarural-

PA/1/2011 
2011-09-09 2012-02-03 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 
EEC PROVERE–MAG-

PA/1/2011 
2011-09-09 2012-02-03 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 
EEC PROVERE–PMDV-

PA/1/2011 
2011-09-09 2012-03-30 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 
EEC PROVERE–RRVS-

PA/1/2011 
2011-09-09 2012-03-30 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 
EEC PROVERE–TFT-

PA/1/2011 
2011-09-09 2012-02-03 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 
EEC PROVERE–Aquanatur-

PA/1/2011 
2011-10-21 2012-04-02 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 
EEC PROVERE-Turismo e 
Património do Vale do Côa-

PA/1/2011 
2011-12-09 2012-04-30 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 EEC PROVERE/PA/1/2012 2012-12-24 2013-01-24 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 PDTVD-IF/1/2013 2013-10-09 2013-11-15 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 PPNP/1/2013 2013-10-09 2013-11-15 

EP 2 Valorização Económica de Recursos Específicos 07-04-2008 SACIC-GE/1/2013 2013-10-09 2013-11-15 

EP 3 

EP 3 Acções de Valorização do Litoral 08-11-2007 AVL/1/2007 2007-12-21 2008-04-04 

EP 3 Acções de Valorização do Litoral 08-11-2007 AVL/1/2010 2010-10-27 2010-11-30 

EP 3 Acções de Valorização e Qualificação Ambiental 08-11-2007 AVQA/1/2007 2007-12-21 2008-04-07 

EP 3 Gestão Activa de Espaços Protegidos e 
Classificados 

08-11-2007 GAEPC/1/2007 2007-12-21 2008-04-07 

EP 3 Gestão Activa de Espaços Protegidos e 
Classificados 

08-11-2007 GAEPC/1/2008 2008-11-06 2009-03-16 

EP 3 Gestão Activa de Espaços Protegidos e 
Classificados 

08-11-2007 GAEPC/01/2009 2009-09-17 2009-09-25 

EP 3 Gestão Activa de Espaços Protegidos e 
Classificados 

08-11-2007 GAEPC/1/2013 2013-10-08 2013-11-15 
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EP 3 Infra-estruturas e Equipamentos de Saúde 08-11-2007 S/1/2007 2007-12-21 2008-06-11 

EP 3 Infra-estruturas e Equipamentos de Saúde 08-11-2007 S/1/2008 2008-11-19 2008-12-15 

EP 3 Infra-estruturas e Equipamentos de Saúde 08-11-2007 S/1/2011 2011-01-26 2011-02-28 

EP 3 Optimização da Gestão de Resíduos e Melhoria 
do Comportamento Ambiental 

07-04-2008 AMP/RS/1/2009 2009-04-24 2009-06-01 

EP 3 Optimização da Gestão de Resíduos e Melhoria 
do Comportamento Ambiental 

07-04-2008 CIMC/RS/1/2009 2009-05-27 2009-06-05 

EP 3 Optimização da Gestão de Resíduos e Melhoria 
do Comportamento Ambiental 

07-04-2008 CIMdoAVE/RS/01/2009 2009-08-03 2009-08-14 

EP 3 Optimização da Gestão de Resíduos e Melhoria 
do Comportamento Ambiental 

07-04-2008 ML/III/RS/01/2010 2010-07-07 2010-10-29 

EP 3 Optimização da Gestão de Resíduos e Melhoria 
do Comportamento Ambiental 

07-04-2008 CIMA/RS/1/2010 2010-10-19 2010-10-29 

EP 3 Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e 
Teconológicos - Acções Imateriais 

07-04-2008 RNT/1/2009 2009-01-07 2009-04-30 

EP 3 Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e 
Teconológicos - Acções Imateriais 

07-04-2008 RNT/2/2009 2009-01-07 2009-03-31 

EP 3 Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e 
Teconológicos - Acções Materiais 

07-04-2008 RNT/01/2010 2010-02-08 2010-03-15 

EP 3 Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e 
Teconológicos - Acções Materiais 

07-04-2008 RNT/01/2011 2011-06-03 2011-06-14 

EP 3 Reabilitação de Locais Contaminados e Zonas 
Extractivas 

07-04-2008 RLCZE/1/2009 2009-08-06 2009-09-22 

EP 3 Rede de Equipamentos Culturais 07-04-2008 REC-PCR/1/2009 2009-02-27 2009-03-31 

EP 3 Rede de Equipamentos Culturais 07-04-2008 BA/1/2009 2009-04-01 2009-05-15 

EP 3 Rede de Equipamentos Culturais 07-04-2008 TCT/1/2009 2009-04-01 2009-05-15 

EP 3 Rede de Equipamentos Culturais 07-04-2008 PCR/1/2010 2010-02-17 2010-04-15 

EP 3 Rede de Equipamentos Culturais 07-04-2008 BI/1/2013 2013-10-09 2013-11-15 

EP 3 Valorização e Animação do Património Cultural 08-11-2007 PC/1/2007 2007-12-21 2008-04-09 

EP 3 Valorização e Animação do Património Cultural 08-11-2007 PC/1/2009 2009-04-01 2009-05-18 

EP 3 Valorização e Animação do Património Cultural 08-11-2007 PC/1/2013 2013-07-17 2013-08-15 

EP 3 Valorização e Animação do Património Cultural 08-11-2007 PC/2/2013 2013-10-08 2013-11-15 

EP 4 

EP 4 Ciclo Urbano da Água - “vertente em baixa” 07-04-2008 AMP/CUA/1/2009 2009-05-27 2009-06-22 

EP 4 Ciclo Urbano da Água - “vertente em baixa” 07-04-2008 ML/III/CUA/1/2009 2009-06-01 2009-06-22 

EP 4 Ciclo Urbano da Água - “vertente em baixa” 07-04-2008 ML/III/CUA/2/2009 2009-06-22 2009-07-13 

EP 4 Ciclo Urbano da Água - “vertente em baixa” 07-04-2008 AMP/CUA/2/2009 2009-06-26 2009-07-01 

EP 4 Ciclo Urbano da Água - “vertente em baixa” 07-04-2008 CIMTS/III/CUA/1/2009 2009-07-13 2009-09-08 

EP 4 Ciclo Urbano da Água - “vertente em baixa” 07-04-2008 CIMTM/CUA/01/2009 2009-12-18 2010-03-15 

EP 4 Ciclo Urbano da Água - “vertente em baixa” 07-04-2008 ML/III/CUA/01/2010 2010-02-15 2010-03-31 

EP 4 Ciclo Urbano da Água - “vertente em baixa” 07-04-2008 ML/III/CUA/2/2010 2010-03-01 2010-03-31 
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EP 4 Ciclo Urbano da Água - “vertente em baixa” 07-04-2008 ML/III/CUA/03/2010 2010-06-23 2010-10-29 

EP 4 Ciclo Urbano da Água - “vertente em baixa” 07-04-2008 CIMA/CUAVBMNV/1/2010 2010-06-28 2010-11-12 

EP 4 Ciclo Urbano da Água - “vertente em baixa” 07-04-2008 CIMC/CUA/01/2010 2010-08-30 2010-10-29 

EP 4 Ciclo Urbano da Água - “vertente em baixa” 07-04-2008 CIMD/CUA/01/2010 2010-11-23 2010-12-03 

EP 4 Ciclo Urbano da Água - “vertente em baixa” 07-04-2008 CIMTS/III/CUA/01/2010 2010-12-02 2010-12-14 

EP 4 Ciclo Urbano da Água - “vertente em baixa” 07-04-2008 CIM-TM/CUA/01/2010 2011-01-17 2011-12-31 

EP 4 Ciclo Urbano da Água - “vertente em baixa” 07-04-2008 CUA/1/2011-Bolsa de Mérito 2011-05-24 2011-06-02 

EP 4 Equipamentos e serviços colectivos de 
proximidade (coesão local) 

07-04-2008 ES/1/2009 2009-04-01 2009-05-15 

EP 4 Equipamentos e serviços colectivos de 
proximidade (coesão local) 

07-04-2008 ED/1/2009 2009-04-01 2009-07-07 

EP 4 Equipamentos e serviços colectivos de 
proximidade (coesão local) 

07-04-2008 EPE/1/2010 2010-10-27 2011-12-08 

EP 4 Equipamentos e serviços colectivos de 
proximidade (coesão local) 

07-04-2008 ES/1/2010 2010-10-27 2010-12-15 

EP 4 Equipamentos e serviços colectivos de 
proximidade (coesão local) 

07-04-2008 EPE/1/2011-Bolsa de Mérito 2011-05-25 2011-11-22 

EP 4 Equipamentos e serviços colectivos de 
proximidade (coesão local) 

07-04-2008 EPE-SP/1/2012 2012-11-20 2013-03-08 

EP 4 Iniciativa Comunitária Jessica 19-10-2010 Jessica-2010 2010-07-14 2010-07-16 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 MT/1/2008 2008-10-27 2011-03-31 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 ML/IV/MT/1/2009 2009-04-16 2009-05-07 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMC/REEMM/1/2009 2009-04-17 2009-05-06 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 AMP/PMU/1/2009 2009-04-24 2009-06-01 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 AMP/PMU/2/2009 2009-04-24 2009-06-01 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 AMP/PCSUR/1/2009 2009-04-24 2009-06-01 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 ML/IV/MT/2/2009 2009-04-28 2009-05-18 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMC/STPP/1/2009 2009-05-08 2009-06-19 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMC/EPN/01/2009 2009-05-08 2009-06-19 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMTS/IV/PMU/1/2009 2009-05-11 2009-06-19 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMTS/IV/PCSUR/1/2009 2009-05-11 2009-06-19 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMTM/MT/1/2009 2009-05-13 2009-06-22 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMTM/MT/1/2009 (2) 2009-05-13 2009-06-22 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMTM/MT/2/2009 2009-05-13 2009-06-22 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMTM/MT/3/2009 2009-05-13 2009-06-22 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMD/MT/1/2009 2009-05-21 2009-06-09 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMA/PMUS/1/2009 2009-07-13 2009-08-28 
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EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMA/EPN/1/2009 2009-07-13 2009-08-21 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMdoAVE/REEMM/01/2009 2009-08-12 2009-09-30 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMA/PMUS/2/2009 2009-12-04 2009-12-28 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMTM/MT/04/2009 2009-12-18 2010-02-01 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMTM/MT/05/2009 2009-12-18 2010-01-15 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMA/REEMM/1/2010 2010-01-18 2010-01-29 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMC/MT/01/2010 2010-01-19 2010-02-19 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMD/MT/01/2010 2010-02-22 2010-07-23 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 ML/IV/MT/01/2010 2010-05-12 2010-05-31 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 ML/IV/MT/02/2010 2010-06-23 2010-10-29 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMC/MT/02/2010 2010-07-07 2010-10-29 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMD/MT/2/2010 2010-08-16 2010-11-26 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMD/MT/3/2010 2010-08-16 2010-11-26 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMA/EPN/1/2010 2010-08-18 2010-11-12 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMA/QSTPP/1/2010 2010-10-12 2010-10-29 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMA/REEMM/2/2010 2010-10-13 2010-11-12 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMTS/IV/PCSUR/01/2010 2010-10-13 2010-10-29 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIMTS/IV/PMU/01/2010 2010-12-15 2010-12-22 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 CIM-TM/MT/01/2010 2011-01-17 2011-12-30 

EP 4 Mobilidade Territorial 07-04-2008 AMP-PMU/1/2011 2011-12-06 2011-12-30 

EP 4 Política de Cidades - Parcerias para a 
Regeneração Urbana 

08-01-2007 PRU/1/2007 2007-12-21 2008-04-11 

EP 4 Política de Cidades - Parcerias para a 
Regeneração Urbana 

08-01-2007 PRU/1/2008 2008-05-12 2010-05-19 

EP 4 Política de Cidades - Parcerias para a 
Regeneração Urbana 

08-01-2007 
PRU/2/2008 - Grandes 

Centros 
2008-06-20 2008-10-20 

EP 4 Política de Cidades - Redes Urbanas para a 
Competitividade e Inovação 

08-11-2007 RUCI/1/2008 2008-03-10 2010-12-31 

EP 4 Requalificação da Rede de Escolas do 2º e 3º 
ciclo do Ensino Básico 

  
EB 23/1/2009 - Escolas 

POVT 
2009-02-16 2009-03-13 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 RRE/1/2007 2007-12-21 2008-04-17 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIML/RRE/1/2007 2007-12-21 2008-04-17 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMA/RRE/1/2007 2007-12-21 2008-04-17 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMC/RRE/1/2007 2007-12-21 2008-04-17 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 AMP/RRE/1/2007 2007-12-21 2008-04-17 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMTM/RRE/1/2007 2007-12-21 2008-04-17 
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Eixo 
Prioritário 

(EP) 

Regulamentação Específica / Tipologia de 
operação 

Data de 
aprovação / 

alteração dos 
Critérios de 

Seleção pela CA 

Concurso do ano 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMD/RRE/1/2007 2007-12-21 2008-04-17 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMTS/III/RRE/01/2007 2007-12-21 2008-04-09 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 RRE/1/2008 2008-05-30 2008-07-07 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIML/RRE/1/2008 2008-05-30 2008-07-07 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMA/RRE/1/2008 2008-05-30 2008-07-07 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMC/RRE/1/2008 2008-05-30 2008-07-07 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 AMP/RRE/1/2008 2008-05-30 2008-07-07 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMTM/RRE/1/2008 2008-05-30 2008-07-07 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMD/RRE/1/2008 2008-05-30 2008-07-07 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMTS/III/RRE/01/2008 2008-05-30 2008-07-07 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMC/RE/1/2009 2009-04-17 2009-05-20 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 AMP/RRE/1/2009 2009-04-24 2009-06-01 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMA/RRE/1/2009 2009-06-08 2009-06-30 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMTS/III/RRE/01/2009 2009-09-22 2009-10-08 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 ML/III/RRE/1/2009 2009-09-29 2009-12-30 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMD/RRE/1/2009 2009-10-26 2009-11-06 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMC/RE/01/2010 2010-01-19 2010-02-11 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMD/RRE/01/2010 2010-02-08 2010-02-12 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMA/RRE/1/2010 2010-03-05 2010-03-19 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 RRE/1/2010 2010-03-19 2010-03-26 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 RRE/2/2010 2010-03-19 2010-03-26 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 ML/III/RRE/01/2010 2010-07-07 2010-10-29 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMC/RE/02/2010 2010-07-07 2010-11-16 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMTS/III/RRE/01/2010 2010-07-08 2010-10-29 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMA/RRE/2/2010 2010-10-12 2010-11-12 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMD/RRE/2/2010 2010-10-20 2010-12-02 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 CIMTS/RRE/2/2010 2010-11-09 2010-11-30 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 AMP/RRE/1/2010 2010-12-07 2011-02-28 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 AMP/RRE/2/2010 2010-12-07 2011-02-28 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 AMP/RRE/3/2010 2010-12-07 2011-03-14 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 AMP-RRE/1/2010 2010-12-13 2011-02-28 
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Eixo 
Prioritário 

(EP) 

Regulamentação Específica / Tipologia de 
operação 

Data de 
aprovação / 

alteração dos 
Critérios de 

Seleção pela CA 

Concurso do ano 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 AMP-RRE/2/2010 2010-12-13 2011-02-28 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 RREB23/1/2010 2010-12-20 2011-07-29 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 AMP-RRE/1/2011 2011-03-24 2011-12-31 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 AMP/RRE/2/2011 2011-04-08 2011-12-30 

EP 4 Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar. 

08-11-2007 BM/III/RRE/01/2011 2011-07-12 2011-12-31 

EP 5 

EP 5 Acções de Assistência Técnica 07-04-2008 AT/1/2008 2008-05-21 2008-06-06 

EP 5 Acções de Assistência Técnica 07-04-2008 AT/1/2009 2009-01-09 2009-02-05 

EP 5 Acções de Assistência Técnica 07-04-2008 AT/2/2009 2009-02-05 2009-12-23 

EP 5 Acções de Assistência Técnica 07-04-2008 AT/3/2009 2009-06-01 2009-06-22 

EP 5 Acções de Assistência Técnica 07-04-2008 AT/4/2009 2009-06-01 2009-11-26 

EP 5 Acções de Assistência Técnica 07-04-2008 AT/1/2010 2010-01-18 2010-03-08 

EP 5 Acções de Assistência Técnica 07-04-2008 AT/2/2010 2010-01-18 2011-01-04 

EP 5 Acções de Assistência Técnica 07-04-2008 AT/03/2010 2010-11-25 2010-12-20 

EP 5 Acções de Assistência Técnica 07-04-2008 AT/04/2010 2011-01-01 2011-11-30 

EP 5 Acções de Assistência Técnica 07-04-2008 AT/05/2010 2011-01-01 2011-11-30 

EP 5 Acções de Assistência Técnica 07-04-2008 AT/06/2010 2011-01-01 2011-12-09 

EP 5 Acções de Assistência Técnica 07-04-2008 AT/01/2011 2011-12-12 2012-11-01 

EP 5 Acções de Assistência Técnica 07-04-2008 AT/02/2011 2011-12-12 2012-11-01 

EP 5 Acções de Assistência Técnica 07-04-2008 AT/03/2011 2011-12-12 2012-11-30 

EP 5 Acções de Assistência Técnica 07-04-2008 AT/01/2013 2013-02-13 2013-11-30 

EP 5 Acções de Assistência Técnica 07-04-2008 AT/02/2013 2013-02-13 2013-06-30 

EP 5 Acções de Assistência Técnica 07-04-2008 AT/03/2013 2013-02-13 2013-12-31 

 
  



 
             

 

 
 

 

 

 

| cix 

Relatório de Execução.2013 

ANEXO C.12 - Processo de seleção por Eixo Prioritário até 31.12.13 (valores acumulados) | 
Anexo XII do IFDR 

 

Eixo 
Dotação de 

Fundo 

Processo de seleção por concurso e/ou períodos de candidatura 

Total até 31-12-2013 
Em aberto a 31-

12-2013 
Encerrados a 31-12-2013 

Tempos médios de 
decisão (**) 

Nº 

Fundo 

Nº Fundo Nº 
Fundo 

concurso 

Dos quais decididos 

Dias 
previstos 

Dias 
efetivos Montante 

% do 
PO 

Nº 
Fundo em 

candidaturas 
aprovadas 

PO 2.661.645.133 417 2.860.727.866 107% 0 0 417 2.860.727.866 398 3.070.783.342 77 168 

EP 1 962.002.177 215 1.172.305.799 122% 0 0 215 1.172.305.799 204 1.209.123.003 45 117 

EP 2 230.406.824 49 293.990.903 128% 0 0 49 293.990.903 46 254798010 65 251 

EP 3 260.814.425 30 252.885.195 97% 0 0 30 252.885.195 27 293942668,3 70 179 

EP 4 1.133.512.510 106 1.064.683.219 94% 0 0 106 1.064.683.219 104 1254710941 158 242 

EP 5 74.909.197 17 76.862.750 103% 0 0 17 76.862.750 17 58208720,18 49 52 

 

Eixo  

Candidaturas apresentadas  Candidaturas admitidas  Candidaturas aprovadas 

Nº 
Custo total 

previsto 

Investimento 
médio por 

candidaturas 
Nº 

Custo total 
previsto 

Investimento 
médio por 

candidatura 
Nº 

Custo total 
aprovado 

Fundo 
Aprovado 

Investimento 
médio por 

candidaturas 

 PO 15.741 10.253.481.255 651.387 9.912 6.476.601.066 653.410 7.536 4.958.878.995 3.075.086.062 658.025 

EP 1 12.676 6.351.596.594 501.073 7.356 3.107.567.161 422.453 5.467 2.211.101.870 1.213.425.723 404.445 

EP 2 476 474.294.188 996.416 419 450.800.747 1.075.897 339 368.005.498 254.798.010 1.085.562 

EP 3 789 1.016.799.373 1.288.719 478 720.541.168 1.507.408 282 508.098.626 293.942.668 1.801.768 

EP 4 1723 2.310.977.877 1.341.252 1584 2.099.669.018 1.325.549 1382 1.776.028.338 1.254.710.941 1.285.115 

EP 5 77 99.813.223 1.296.276 75 98.022.971 1.306.973 66 95.644.663 58.208.720 1.449.162 

 

Eixo 

Taxa de admissibilidade 
(admitidas/apresentadas) 

Taxa de aprovação bruta 
(aprovadas/apresentadas) 

Taxa de aprovação 
líquida 

(aprovadas/admitidas) 

Contratos/termos de 
aceitação assinados 

Taxa de contratação 
(contratos/aprovadas) 

Candidaturas Custo total Candidaturas Custo total Candidaturas 
Custo 
total 

Nº Fundo Candidaturas Fundo  

PO 63% 63% 48% 48% 76% 77% 6.210 2.893.554.845 82% 94% 

EP 1 58% 49% 43% 35% 74% 71% 4.206 1.087.828.465 77% 90% 

EP 2 88% 95% 71% 78% 81% 82% 336 249.624.291 99% 98% 

EP 3 61% 71% 36% 50% 59% 71% 259 285.690.921 92% 97% 

EP 4 92% 91% 80% 77% 87% 85% 1343 1.212.202.448 97% 97% 

EP 5 97% 98% 86% 96% 88% 98% 66 58.208.720 100% 100% 
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ANEXO C.133 - Ficha de Grande Projeto | Anexo XIII do IFDR 

 

1: Identificação do Grande Projeto 

CCI  2013PT161PR008 

Designação Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões 

Beneficiário APDL – Administração dos Portos do douro e Leixões, S.A. 

Eixo Prioritário Valorização Económica de Recursos Específicos 

Fundo * FEDER 

Sector ** Infraestruturas 

Localização (NUTS II/III) Norte/ Grande Porto 

* FEDER ou Fundo de Coesão; ** Infraestruturas ou Produtivo. 

 

2: Processos de notificação à Comissão Europeia 

Datas 

Número da Decisão 
Montante da Decisão 

(euros) 
Aprovação AG/OI Última notificação à CE Decisão 

9/12/2013 16/05/2014    

     

 

3.a.: Calendário (ponto D.1. do Formulário de Grande Projeto de Investimento em Infraestruturas) 

 

Previsto 
(Último Formulário Grande 

Projeto) 
Efetivo 

Data de 
início 

Data de 
conclusão 

Data de 
início 

Data de 
conclusão 

1. Estudos de viabilidade 14/12/2006 31/08/2009   

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira) 14/12/2006 31/08/2009   

3. Avaliação de impacte ambiental 30/10/2007 27/11/2008   

4. Estudos de conceção 18/04/2005 01/09/2009   

5. Preparação da documentação relativa a concursos 06/11/2008 05/04/2010   

6. Lançamento previsto dos processos de concurso 10/08/2009 15/10/2011   

7. Aquisição de terrenos n.a n.a   

8. Fase/contrato de construção 18/09/2009 30/04/2014   

9. Fase operacional 01/01/2012 31/12/2049   
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3.b.: Calendário (ponto D.1. do Formulário de Grande Projeto de Investimento Produtivo) 

 

Previsto 
(Último Formulário Grande 

Projeto) 
Efetivo 

Data de 
início 

Data de 
conclusão 

Data de 
início 

Data de 
conclusão 

1. Estudos de viabilidade/Plano de negócios     

2. Análise custo-benefício     

3. Avaliação de impacte ambiental     

4. Aquisição de terrenos     

5. Fase de construção     

6. Fase operacional     

 

4: Fontes de cofinanciamento (ponto H.2.2. do Formulário de Grande Projeto) 

Fonte dos custos totais do investimento 
Previsto 

 (Último Formulário 
Grande Projeto) (euros) 

Reprogramado (euros) 

1. Custo total do investimento 58.726.679,20  

2. Apoio da União 25.495.826,22  

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente) 33.230.852,98  

4. Fundos privados nacionais   

5. Outras fontes (especificar)   

6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI 5.000.000  

7. Dos quais custo elegível (ponto H.1) 45.541.041,76  

 

5: Despesa validada (valores acumulados em euros) 

Despesa elegível Fundo 
Taxa de execução do Montante da 

Decisão 

32.002.002,89 19.646.029,58 77,1% 

 

6: Indicadores previstos no último Formulário e/ou Decisão 

 

Previsto 

Valor Realizado 
Taxa de 

realização 
Designação Valor 

1. Indicadores de realização 

Infra-estruturas e 

equipamentos colectivos de 
suporte à valorização 

económica dos recursos 
marinhos 

1   

2. Indicadores de resultado 
Passageiros por dia nos 

interfaces apoiados 
187   

3. Indicadores Comuns CE 
CORE-034 – N.º de projetos 

de turismo 
1   
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