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SIGLAS
AAE

Avaliação Ambiental Estratégica

AdP

Águas de Portugal

AG

Autoridade de Gestão

AIA

Avaliação de Impacte Ambiental

ANMP
ANPC
APA

Associação Nacional de Municípios Portugueses
Autoridade Nacional de Proteção Civil
Agência Portuguesa do Ambiente

APRAM

Administração de Portos da Madeira

ARH

Adminstração Regional Hidrográfica

BEI

Banco Europeu de Investimento

BPI

Banco Português de Investimentos

CA

Comissão de Acompanhamento

CCDR
CD
CDDPP
CDR
CE

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
Comissão Diretiva
Certificado e Declaração de Despesas e Pedido de Pagamento
Combustíveis Derivados de Resíduos
Comissão Europeia

CGD

Caixa Geral de Depósitos

CMC

Comissão Ministerial de Coordenação

CPADA

Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente

CRIL

Circular Regional Interna de Lisboa

DEE

Documento de Enquadramento Estratégico

DFF

Decisão de Financiamento Favorável

DG REGIO
DGEG
DGIE
DGOTDU
DGTF
DI
DIA
DRPFE
EAS
EDIA
EDM, SA
EEM
EFMA
EMGFC
ENEAPAI
EQ

Direção Geral de Política Regional da Comissão Europeia
Direção-Geral de Energia e Geologia
Direção Geral de Intraestruturas e Equipamentos
Direção Geral do ordenamento do Território e Desenvolvimento urbano
Direção Geral do Tesouro e Finanças
Domínio de Intervenção
Declaração de Impacte Ambiental
Direção Regional de Planeamento e dos Fundos Estruturais
Estrutura de auditoria segregada
Empresa de Desenvolvimento e Infra -Estruturas do Alqueva, S. A
Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA
Empresa de Electricidade da Madeira
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva
Estrutura de Missão para a Gestão de Fundos Comunitários
Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais
Empréstimo Quadro

EQ-BEI

Empréstimo Quadro do Banco Europeu de Investimento

ERSAR

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Residuos
Estação de Tratamento de Água
Estação de Tratamento de Águas Residuais

FBCF

Formação Bruta de Capital Fixo
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ETAR
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FdC

Fundo de Coesão

FDU

Fundo de Desenvolvimento Urbano

FEADER

Fundo Europeu para o Desenvolvimento Rural

FEDER

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

FSE

Fundo Social Europeu

GAT

Grupo de Articulação Temática

GEE

Gases com efeito de estufa

GP
IC
ICN - AAE
ICNF

Gabinete de Estatistica e Planeamento da Educação
Grande Projeto
Intinerário Complementar
Indicador Comum Nacional - Avaliação Ambiental Estratégica
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas

ICN-TRI

Indicador Comum Nacional - Trimestral

IDR

Instituto de Desenvolvimento Regional

IFDR
IGF

Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, I.P.
Inspeção Geral de Finanças

IGFSE

Instituto para a Gestão do Fundo Social Europeu, I.P.

IHRU

Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana

INAG

Instituto Nacional da Água, I.P.

JESSICA

Joint European Support for Sustentaible Investment in City Areas

JHFP

Jessica Holding Fund Portugal

MAI

Ministério da Administração Interna

MEC

Ministério da Educação e Ciência

ND
OCS
OI
PAEF
PAPVL
PCIP
PEAASAR
PEGRA
PERSU II
PGA
PIB
PIDDAC
PO
POOC
POR
POVT

Não disponível
Orgãos de Comunicação Social
Organismo Intermédio
Programa de Assistência Económica e Financeira
Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral 2012-2015 (PAPVL)
Prevenção e Controlo Integrados de Poluição
Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais
Plano Estratégico de Gestão de Resíduos da Região Autónoma dos Açores
Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos
Plano Global de Avaliação
Produto Interno Bruto
Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central
Programa Operacional
Planos de Ordenamento da Orla Costeira
Programa Operacional Regional
Programa Operacional Valorização do Território

PPI

Pedido de Pagamento Intermédio

PPP

Parceria Público-Privada

PRODER
QREN

Programa de Desenvolvimento Rural
Quadro de Referência Estratégico Nacional

RAA

Região Autónoma dos Açores

RAM

Região Autónoma da Madeira

RCM

Resolução de conselho de Ministros

RTE-T
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GEPE

Redes Transeuropeias de Transportes
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SEAEDR
SGD
SIPOVT
SRC
ST
TCE

Resíduos Urbanos Biodegradáveis
Secretário de Estado Adjunto da Economia e do Desenvolvimento Regional
Sistema de Gestão Documental
Sistema de Informação do Programa Operacional Valorização do Território
Sistema Regional do Carvoeiro
Secretariado Técnico
Tribunal de contas Europeu

TFUE

Tratado de Funcionamento da União Europeia

TMB

Tratamento Mecânico e Biológico

UAI

Unidade de Auditoria Interna

UAT

Unidade de Assistência Técnica
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SUMÁRIO EXECUTIVO

Programa
O POVT foi aprovado pela Decisão da Comissão Europeia C (2007) 5110, de 12 de outubro de 2007, com uma dotação
global de Fundos comunitários de 4.658 milhões de euros, dos quais 3.060 milhões de euros de Fundo de Coesão e
1.598 milhões de euros de FEDER.
A reprogramação do POVT aprovada em 10 de dezembro de 2012 deu continuidade a alguns dos objetivos estratégicos
que já tinham estado presentes na reprogramação aprovada no ano anterior e integrou-se numa perspetiva mais lata
dos objetivos estratégicos da reprogramação do QREN, designadamente os seguintes:


Contribuir para a consolidação das contas públicas, por via da maximização da componente comunitária de
financiamento das operações com viabilidade de execução no horizonte temporal do QREN, tendo em
consideração os montantes financeiros não comprometidos e os montantes financeiros descomprometidos na
sequência da designada “Operação Limpeza” definida pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/2012,
de 15 de março;



Estimular a produção de bens e serviços transacionáveis e as condições gerais de financiamento das empresas,
nomeadamente das que contribuam para a melhoria da balança externa;



Reforçar os apoios à formação de capital humano, designadamente nas áreas da educação, ciência e da
formação profissional certificada;



Promover ações de apoio e valorização de jovens à procura de emprego e de desempregados.



A alteração das dotações de Fundo de Coesão entre os diversos Eixos do POVT procurou dar resposta e
compatibilizar as orientações estratégicas referidas com as restrições a que um exercício desta natureza está
sujeito, em particular:



As disponibilidades financeiras decorrentes do nível geral de compromissos assumidos em operações com
contratos de financiamento válidos, beneficiando dos resultados entretanto obtidos na sequência da
implementação da Resolução de Conselho de Ministros n.º 33/2012 e, sempre que possível, ponderando
quebras estimadas na execução das operações em curso, num contexto de um relevante desfasamento entre
nível de compromisso e nível de execução;



Os limites impostos pela legislação comunitária relativa à aplicação dos Fundos estruturais e de coesão (regras
gerais de elegibilidade dos Fundos e rigidez das dotações atribuídas por objetivos – convergência,

São de destacar os seguintes objetivos essenciais da reprogramação do POVT aprovada em 2012:
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competitividade e emprego e regimes transitórios – e do Fundo de Coesão).



Promover uma melhoria das condições de execução do POVT, em especial do Fundo de Coesão, tendo para o
efeito sido alargado o leque de tipologias de intervenção a financiar pelo FC, que passou a incluir o domínio
das “Energias renováveis e eficiência energética” e a prever a transição para o POVT de todas as operações
aprovadas pelos Programas Operacionais Regionais das regiões convergência e que não tinham sido
abrangidas pela transição de operações prevista na reprogramação aprovada em 2011, nos diversos domínios
do ambiente e desenvolvimento sustentável: Ciclo Urbano da Água – Vertente em Baixa – Modelo Não
Verticalizado, Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e tecnológicos – Ações Materiais, Otimização da Gestão
de Resíduos e Reabilitação de Locais Contaminados e Zonas Extrativas.
Esta medida visou contribuir para uma maior coerência estratégica e concentração de operações do mesmo
domínio e tipologia no mesmo Programa do QREN, contribuindo ainda para uma maior absorção e execução
do Fundo de Coesão e libertação de FEDER nos Programas Operacionais Regionais das regiões convergência;



Afetar as verba FEDER disponível no Eixo V do POVT ao Programa de Modernização das Escolas com Ensino
Secundário, de modo a permitir o financiamento das intervenções nas escolas abrangidas pela 3.ª fase do
respetivo Programa, tendo já em conta o resultado da avaliação efetuada às intervenções em cada escola,
visando uma redução de custos de investimento e maior eficiência dos mesmos;



Promover uma melhor estruturação e clarificação do âmbito de intervenção da Agenda Temática Valorização
do Território no domínio do Desenvolvimento e da Regeneração Urbana, através da concentração total nos
POR da participação na Iniciativa JESSICA, tendo o POVT deixado de participar nesta Iniciativa. Os efeitos desta
alteração no POVT e nos POR só foram concretizados em 2013, após a aprovação pela CMC do POVT e dos POR
em 2 de abril de 2013 da alteração do Regulamento Específico relativo ao domínio Reabilitação Urbana.

Já no que respeita aos efeitos da reprogramação estratégica do POVT aprovada em 10 de dezembro de 2012, os seus
efeitos na situação do Programa no final de 2012 foram bastante limitados, sendo no entanto de referir as seguintes
alterações com efeitos na situação do POVT em 31 de dezembro de 2012:


Alteração das dotações de Fundo de Coesão programadas para os respetivos Eixos Prioritários e
correspondentes efeitos nas taxas de execução financeira de cada Eixo;



Aumento das taxas de cofinanciamento que foi genericamente atribuído a todas as entidades que consolidam
para o perímetro das contas públicas e respetivo aumento da execução financeira do POVT.

Com efeito, os restantes aspetos previstos na reprogramação de 2012 apenas vão ter efeitos bastante relevantes na
situação do POVT ao longo do ano de 2013, por via das seguintes ações:


Transição da participação do POVT na Iniciativa JESSICA deste Programa para os POR, o que permite a
libertação de 30 milhões de euros de FEDER;
Transição para o POVT de todas as demais operações aprovadas nos POR nos diversos domínios do Eixo II do
POVT já referidos, o que irá absorver um volume global de 95 milhões de euros de Fundo de Coesão;
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Aprovação de novas operações no novo domínio Eficiência Energética e Energias Renováveis, que passou a ser
elegível ao POVT e que irá absorver um volume global previsto de 36 milhões de euros de FC.

Quadro Legal de Governação, Gestão e Controlo
As bases do modelo de governação do POVT não foram alteradas em 2012, encontrando-se fixadas no capítulo 8 do
texto do Programa, bem como na Secção II e III do Decreto-Lei n.º 312/2007, de 17 de Setembro, na redação dada pelo
Decreto-Lei n.º 74/2008, de 22 de Abril, os quais definem o modelo de governação do QREN e dos respetivos
Programas Operacionais e estabelecem 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) Nº 1083/2006 do Conselho, de 11 de julho.
Manteve-se em 2012 o órgão de direção política do POVT, que é a Comissão Ministerial de Coordenação do Programa
(CMC) e não se verificou qualquer alteração na sua composição, de acordo com a estrutura orgânica do XIX Governo
Constitucional, que integra o Ministro da Economia e do Emprego, que coordena, o Ministro – Adjunto dos Assuntos
Parlamentares, a Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, o Ministro da
Administração Interna, o Ministro da Educação e Ciência e o Secretário de Estado da Cultura.
No ano de 2012, a principal atividade deste Órgão consistiu no estabelecimento de orientações gerais e específicas,
designadamente para efeitos da reprogramação estratégica deste Programa e para o descompromisso de verbas
comprometidas e não executáveis, designada por “Operação Limpeza” cujas normas foram, fixadas pela RCM n.º
33/2012, de 15 de março e respetivas orientações técnicas específicas. A atividade da CMC em 2012 foi também
relevante no que respeita à decisão sobre as alterações aos Regulamentos Específicos do Programa e à confirmação de
propostas de Decisão Favorável de Financiamento de operações, apresentadas pela Autoridade de Gestão.
A nível da legislação e orientações nacionais no âmbito do QREN são de referir as seguintes, pela sua relevância nas
atividades de gestão e no avanço do POVT em 2012:


Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/2012, de 15 de março, que visou corrigir a situação do QREN
caraterizada por elevados montantes comprometidos em projetos com realização financeira nula ou muito
baixa, com vista a uma rápida libertação dos recursos comprometidos e não executáveis, com vista à sua
realocação a outras finalidades destinadas essencialmente à promoção da competitividade e do emprego, num
contexto de escassez de recursos financeiros. Esta RCM determinou às AG dos PO do QREN que procedam à
rescisão dos contratos de financiamento de operações aprovadas há mais de 6 meses e que não tenham
evidenciado execução física e financeira e à reavaliação de todas as operações aprovadas há mais de 6 meses
com uma execução financeira registada inferior a 10%, tendo em vista a rescisão dos contratos ou a sua
reprogramação física e financeira;
Deliberação do Conselho de Ministros de 1 de março de 2012, que determinou a suspensão da abertura de
novos concursos ou períodos de candidaturas que incidam sobre investimento público, bem como da
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aprovação de candidaturas que decorram de concursos abertos ou períodos de candidatura em curso, tendo
ainda determinado a suspensão da assinatura de contratos de financiamento relativos a anteriores decisões de
aprovação;


Decreto-Lei n.º 99/2012, de 7 de maio, que criou a Comissão Interministerial de Orientação Estratégica dos
Fundos Comunitários e Extracomunitários, a quem compete durante a vigência do PAEF, entre outras, as
seguintes: articulação das prioridades de aplicação das verbas dos Fundos comunitários e extracomunitários
com as prioridades de política económica, previstas no PAEF, designadamente em matéria de consolidação
orçamental; definição e coordenação de orientações estratégicas para a utilização das verbas nacionais de
Fundos comunitários e extracomunitários; definição das prioridades estratégicas financeiras e orçamentais em
matéria de aplicação das verbas nacionais de Fundos comunitários e extracomunitários;



Deliberação da CMC do QREN de 13 de agosto de 2012, na qual foi determinado às Autoridades de gestão a
retoma da plenitude da sua capacidade de iniciativa para a realização dos procedimentos associados à
aprovação de novas operações, após a conclusão do modelo de reprogramação dos Programas Operacionais e
da deliberação da CMC da mesma data com as decisões sobre a aplicação da RCM n.º 33/2012. Nesta
deliberação foi ainda determinado às Autoridades de Gestão que assegurem um adequado acompanhamento
da realização física e financeira das operações, com incidência no cumprimento dos calendários e prazos
previstos para o arranque e realização de cada operação, adotando por sua iniciativa, de forma regular e na
melhor oportunidade, as medidas de gestão corretivas necessárias, incluindo a revogação das decisões de
aprovação e a rescisão unilateral dos contratos de financiamento.

É ainda de referir a alteração ao Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão que foi aprovada pela CMC do QREN em
2012:


Aditamento do artigo 28.º-A, aprovado em 17 de julho de 2012, o qual passou a prever a aplicação do
mecanismo top-up nos seguintes moldes: Nos anos de 2012 e de 2013 (até 30 de junho para pedidos de
adiantamento e 30 de setembro para pedidos de reembolso) as despesas que sejam incluídas em pedidos de
pagamento apresentados, a título de adiantamento ou de reembolso, são efetuados a uma taxa única de 95%,
até ao limite do saldo final da operação, ou seja até 95% do Fundo aprovado para as operações;

Ao nível dos Regulamentos Específicos do POVT, as alterações aprovadas em 2012 tiveram por principais objetivos
prever as mudanças de tipologias de intervenção elegíveis ao POVT e aos POR e respetivas transições de operações
previstas no âmbito da reprogramação técnica do QREN aprovada no final de 2011, bem como permitir o aumento das
taxas de comparticipação a atribuir às operações.
Apesar da limitação da sua constituição em 2012, a Comissão Diretiva teve uma atividade plena no ano transato, tendo
realizado um elevado número de reuniões (44), das quais foi lavrada ata, para apreciação dos assuntos que cabem a

das candidaturas submetidas ao Programa, às decisões estratégias, à gestão de recursos humanos, aos sistemas de
gestão e organização, entre outros.
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este órgão colegial, que abrangem todas as matérias mais relevantes para o POVT, desde as decisões de financiamento

Alterações Decorrentes do contexto socioeconómico
O contexto de crise económica e financeira internacional continuou a marcar o ano de 2012, conjugada com o processo
de ajustamento da economia e das finanças públicas nacionais, confrontada com as ameaças de crise da dívida
soberana que se continuaram a sentir no âmbito mais vasto da União Europeia e que também afetaram Portugal.
Neste contexto, os principais indicadores de clima económico, regrediram com uma desaceleração do consumo privado
e do indicador de FBCF, na sequência das medidas de consolidação orçamental que foram sendo adotadas ao longo de
2011 e de 2012.
Dentro das medidas de carácter geral que com maior relevância para a atividade do ano transato e resultados
alcançados pelo POVT, são de salientar as que resultaram da assinatura por parte do Estado Português do Memorando
de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica, no qual se definem as condições gerais de política
económica a cumprir durante o período de assistência financeira, sendo de destacar neste âmbito os objetivos de
política orçamental fixados, nomeadamente as metas em termos de redução do défice das Administrações Públicas, a
redução do rácio da dívida pública/PIB e a redução da despesa pública, objetivos estes que vieram trazer acrescidas
dificuldades à realização dos investimentos públicos aprovados e previstos no POVT, por dificuldades na mobilização da
contrapartida nacional.
Tendo em conta o contexto geral de crise económica e financeira e em face das dificuldades de execução verificadas ao
nível de diversos Estados Membros da União Europeia que ficaram abrangidos por intervenção externa, de entre os
quais Portugal, foi aprovado o Regulamento (EU) n.º 1311/2011, de 13 de dezembro, introduziu no Regulamento geral
dos Fundos (Reg. (CE) n.º 1083/2006), no que respeita às regras comuns de cálculo dos pagamentos intermédios e do
saldo final, ao prever que, em derrogação do artigo 53.º, n.º 2 e n.º 4, os pagamentos intermédios e os pagamentos do
saldo final são aumentados em 10 pontos percentuais acima da taxa de co financiamento aplicável a cada eixo
prioritário, sem exceder os 100%, a aplicar ao montante das despesas elegíveis inscritas de novo em cada declaração de
despesas certificada, apresentada durante o período em que o Estado Membro esteja em regime de assistência
financeira (a partir de 24-Maio-2011, no caso de Portugal) até 31 de dezembro de 2013.
Por decisão da Comissão Europeia, datada de 22 de dezembro de 2011, foi aprovada a aplicação deste regime,
designado por top-up, a diversos PO do QREN, entre os quais o POVT, destinando-se a dotação adicional de Fundos a
receber naquele período à criação de condições mais favoráveis à realização das operações, designadamente através da
concessão de regimes de adiantamentos aos beneficiários e de majoração de taxas de co financiamento às operações.
Através da deliberação aprovada pela CMC do QREN em 17 de julho de 2012 foi regulamentada a aplicação do
mecanismo top-up, pelo que o POVT procedeu à sua aplicação durante o ano de 2012 aos pedidos de pagamento
apresentados naquele ano, em conformidade com o previsto no artigo 28.º A do regulamento geral FEDER e Fundo de
Coesão.

âmbito do POVT (FEDER e Fundo de Coesão) em resultado do novo mecanismo de top-up o qual teve também um
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No ano de 2012 foi assim possível beneficiar de um acréscimo significativo de Fundos comunitários recebidos no

efeito positivo no montantes de Fundos certificados, o que relevou para a ultrapassagem dos limites da Regra N+3
tendo por isso um efeito muito significativa na performance financeira deste Programa.
Também com o objetivo de assegurar fontes de financiamento em condições bastante favoráveis para a contrapartida
nacional dos projetos aprovados no âmbito do QREN, foi aprovada pelo Banco Europeu de Investimentos (BEI) uma
linha de financiamento, designada por Empréstimo – Quadro do BEI (EQ-BEI), no montante total de 1.500 milhões de
euros, da qual foi posta em prática em 2011 a aplicação da 1.ª tranche (1ª fase), no montante de 450 milhões de euros,
da qual beneficiou um número significativo de operações do POVT, com um financiamento global aprovado de 117
milhões de euros, dos quais 73 milhões de euros no regime de empréstimos reembolsáveis e 44 milhões de euros no
âmbito do PIDDAC. Em 2012, foram decididas as 2ª e 3ª fases da 1ª tranche, tendo sido aprovados 48 pedidos de
financiamentos (47 reembolsáveis e 1 não reembolsável), com um financiamento global que ascende a 55 milhões de
euros, o que acrescido dos 117 milhões de euros decididos em 2011, perfaz um financiamento global de 172 milhões de
euros aprovado para operações do POVT.
Foram ainda tomadas medidas para promover a aceleração da execução financeira das operações em curso no âmbito
do QREN, através do aumento das taxas de cofinanciamento comunitário das operações cuja entidade responsável
integre o âmbito de consolidação das contas públicas.

Principais atividades e resultados obtidos em 2012
Evolução Global
O ano de 2012 foi muito intenso ao nível das atividades de gestão, concentrando-se prioritariamente na aceleração da
execução financeira do Programa, em especial no que respeita ao Fundo de Coesão.
O ano de 2012 foi também um marcado pela reabertura do Programa à apresentação de novas candidaturas nos vários
Eixos e Domínios do POVT, o que ocorreu a partir de meados de setembro de 2012, após a clarificação resultante do
descompromisso de Fundos com projetos não executáveis e a definição das linhas de orientação da reprogramação
estratégica.
A assunção clara da prioridade conferida ao avanço da execução financeira do Programa, permitiu que o ano de 2012
tenha constituído o maior ano de sempre na execução financeira do POVT, ultrapassando largamente os valores de
execução atingidos em 2011 e superando também os valores de 2010, que era até então o ano de maior execução
financeira desde o arranque do POVT. O volume total de Fundo associado à despesa efetivamente paga pelos
beneficiários do POVT, validado em 2012 pela Autoridade de Gestão e pelos Organismos Intermédios totalizou 918
milhões de euros, constituído por 753 milhões de euros de Fundo de Coesão e 164 milhões de FEDER, valores que
acrescem à execução acumulada até ao final do ano anterior.
A execução financeira do POVT em 2012, evidencia um acréscimo de 60% face aos valores anuais que haviam sido
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executados em 2011.
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A significativa execução financeira do POVT verificada no ano de 2012 teve um efeito muito positivo na taxa de
execução do Programa e dos respetivos Fundos acumulada em 31 de dezembro de 2012. Com efeito, partindo da taxa
de execução de 34,6% registada no final de 2011, a taxa de execução atingiu os 55,8% no final de 2012 – o que
representa um acréscimo de 21,1 pontos percentuais (contra um crescimento de apenas 14,6 p.p. no ano anterior).
Ao nível de cada Fundo, os ritmos de crescimento foram, contudo, diferenciados. No Fundo de Coesão o crescimento
foi, em 2012, exponencial, com o aumento de 24,6 p.p. (face aos 10,7 p.p. registados em 2011) a impulsionar, em
grande medida, a evolução global do Programa.
Ao nível do FEDER, o aumento da taxa de execução situou-se próximo dos 13 p.p., sendo por isso inferior aos 28,5 p.p.
verificados em 2011, o que é consequência do avanço já verificado nos anos anteriores e que espelha um nível médio
de concretização dos projetos bastante superior ao verificado no Fundo de Coesão. Atente-se, a este propósito, os
valores do indicador “Taxa de Realização” para cada um dos Fundo, apresentados no Anexo II deste relatório, com uma
diferença substancial entre os 55,8% do Fundo de Coesão contra os 80,7% do FEDER.
Foi relevante para este efeito a reprogramação do POVT, aprovada no final de 2011, a qual incluiu a alteração das taxas
médias programadas de comparticipação dos Eixos Prioritários de 70% (excetuando o Eixo Prioritário da Assistência
Técnica) para 85% (84,42% no Eixo V), o que permitiu em agosto 2012 a revisão dos Regulamentos Específicos do
Programa, prevendo o incremento das taxas aprovadas nos projetos na grande maioria dos Eixos e Domínios de
intervenção. Este aumento das taxas de cofinanciamento teve efeitos retroativos sobre toda a despesa (e
correspondentes pagamentos) das operações que, à data 1 de agosto de 2012, não estivessem ainda encerradas e
fossem promovidas por entidades públicas que integrassem o perímetro de consolidação das contas públicas.
A aceleração da evolução da taxa de execução do POVT em 2012 é em grande medida justificada pela concretização
desta alteração e pela validação do Fundo comunitário dela resultante. No seguimento desta medida e considerando os
objetivos e as metas de consolidação das contas públicas definidas para 2012, foi ainda promovida uma alteração
suplementar do Regulamento do Específico Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade
Sustentável, no sentido de permitir a aplicação de uma taxa máxima de 95% aos projetos não encerrados promovidos
por entidades que integrem o perímetro de consolidação das contas públicas, com efeitos também relevantes na
execução financeira do POVT em 2012.
Por outro lado, a decisão favorável de financiamento de algumas novas operações, realizada nos últimos meses de
2012, nomeadamente do Grande Projeto Autoestrada Transmontana, que registava já um elevado grau de execução
física e financeira, bem como de um conjunto de projetos da 3ª fase do Programa de Modernização das Escolas com
Ensino Secundário também em estado de avançada concretização, permitiu a apresentação de um número significativo
de pedidos de pagamento e, com um substancial esforço da Autoridade de gestão, a validação da despesa
correspondente, impulsionando de forma decisiva os valores da execução financeira do Programa na reta final do ano

O mesmo efeito foi também visível no 1.º semestre de 2012, em resultado da transição de operações dos Programas
Operacionais Regionais para o POVT, em cumprimento das decisões constantes da reprogramação do POVT aprovada
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de 2012.

no final de 2011. Neste âmbito é de referir pela sua relevância a transição do Programa Operacional Regional do Norte
para o POVT dos dois projetos promovidos pela Metro do Porto, S.A., cuja execução era já então muito significativa.
Ao nível dos Eixos Prioritários o ritmo da execução financeira continua, como nos anos anteriores, em velocidades
distintas, embora com uma significativa inversão no peso relativo de cada um dos Fundos para a execução global do
Programa: pela primeira vez desde 2009 o Fundo de Coesão teve um contributo para o valor executado pelo Programa
superior ao do FEDER.
No Fundo de Coesão, não obstante a aceleração verificada em 2012, e reconhecendo realidades distintas entre os Eixos
financiados por este Fundo, mantém-se no final de 2012 uma taxa de execução relativamente baixa – 45,6% – que
espelha dois aspetos fundamentais: i) com exceção do Eixo I (em situação de ligeiro overbooking após a reprogramação
de dezembro de 2012 e a decisão favorável de financiamento, também no final do ano, de 3 grandes projetos – a AE
Transmontana, já acima referida, a Linha da Beira Baixa - Modernização do troço Castelo Branco/Covilhã/Guarda e a
Modernização da Linha de Sintra: troço Barcarena-Cacém), tinha ainda por comprometer em novas candidaturas uma
parcela significativa da dotação – 360 milhões de euros no Eixo II, 69 milhões de euros no Eixo III e 179 milhões de
euros no Eixo IV; ii) mesmo considerando apenas os projetos já aprovados, e novamente excluindo o Eixo I desta
análise, os restantes Eixos registam dificuldades evidentes na sua execução, evidenciada pelas taxas de realização
apresentadas no Anexo II deste relatório e, ao nível dos domínios de intervenção que integram cada um dos Eixos.
No FEDER (Eixos Prioritários V e VI), a desaceleração tem explicação óbvia, na medida em que os níveis de
concretização anteriores já eram bastante elevados – a taxa de execução financeira situa-se nos 80% em resultado do
elevado nível de realização financeira de grande parte das operações aprovadas, conforme apresentado no Anexo II
deste relatório, nomeadamente nos domínios da Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário e das
Infraestruturas e Equipamentos Desportivos, aliados ao compromisso da totalidade da dotação do Eixo V, deixam por
executar um valor cada vez menor.
No que respeita ao volume de pagamentos aos beneficiários em 2012, o mesmo atingiu os montantes mais elevados de
sempre. Com efeito, no ano de 2012 foram efetuados pagamentos no valor de 901 milhões de euros de Fundo de
1

Coesão e 208 milhões de euros de FEDER , totalizando cerca de 1.110 milhões de euros; ou seja, os pagamentos
efetuados em 2012 correspondem a cerca de 45% do volume total de pagamentos a favor dos beneficiários efetuados
desde o início do período de programação, representando 64% do total de pagamentos do Fundo de Coesão e 37% do
FEDER.
A adoção do mecanismo top-up foi também concretizada em 2012, com grande relevância no aumento do fluxo de

1 Os valores apresentados incorporem o efeito das transições de operações entre Programas Operacionais e entre Fundos –
acresceram ao Fundo de Coesão, por esta via, cerca de 294,7 milhões de euros relativos a pagamentos que já efetuados através de
FEDER nos projetos com origem nos Programas Operacionais Regionais ou nos Domínios de Intervenção do POVT que passaram, com
a Reprogramação de 2011 (operacionalizada em 2012), a ser financiados por este Fundo, e subtraíram-se ao, pelo mesmo motivo,
245,5 milhões de euros ao FEDER.
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pagamentos aos beneficiários, aumentando a sua liquidez e por conseguinte a sua capacidade para acelerar a execução

dos projetos. O volume total de Fundo pago pelo POVT em 2012 a título de top-up ascendeu a um montante global de
69,7 milhões de euros, o que corresponde a cerca de 6% do volume total de pagamentos efetuados em 2012, que,
como já se referiu, se cifrou em 1.110 milhões de euros.
É de salientar que os montantes incluídos em certificação até ao final de 2012, permitiram o cumprimento, tanto no
Fundo de Coesão como no FEDER, das metas da designada Regra n+3 em 2012. Mais ainda, os montantes certificados
até ao final de 2012 ultrapassam, no caso do FEDER, a meta de 2013 e ficam já muito próximos da meta de 2014. No
caso do Fundo de Coesão a meta de 2012 foi plenamente cumprida, mas está ainda longe do cumprimento da meta de
2013, implicando por isso um esforço de execução (acréscimo de despesa a certificar) na ordem dos 520 milhões de
euros, no corrente ano.
Refletiu-se ainda positivamente em 2012 o elevado de pagamentos intermédios que a Comissão Europeia efetuou a
Portugal, que ascendeu a 916,8 milhões de euros, em resultado do aumento das taxas de cofinanciamento
programadas nos diversos Eixos prioritários que foi aprovado na reprogramação do final de 2011 e que teve reflexos
em cada um dos Eixos do POVT (de 70% para 85% nos Eixos I a IV, de 70% para 84,42% no Eixo V e de 85% para 96,76%
no caso do Eixo VI), a que acresceu a majoração de 10 pontos percentuais relativos ao mecanismo de top-up ao POVT.
O resultado conjugado do avanço verificado ao nível da execução financeira dos projetos e do reduzido acréscimo do
nível das aprovações, associado ao elevado volume de descompromisso de Fundos não executáveis resultante da
“Operação Limpeza”, traduziu-se numa redução significativa do gap existente entre o nível de compromissos e de
execução do Programa, no que respeita ao Fundo de Coesão, que passou de 47,4 p.p. no final de 2011 para 36,2 p.p. no
final de 2012.
No que respeita ao FEDER a evolução do gap entre o nível de aprovações e de execução foi também muito positiva,
tendo passado de 33,3 p.p. no final de 2011 para 19,1 p.p. no final e 2012, em resultado do efeito conjugado da
estabilização do nível e aprovações e da evolução positiva do aumento da execução financeira verificada em 2012.
É de salientar neste ponto o efeito positivo que teve na redução do gap entre o nível de compromissos com projetos
aprovados e o nível de execução financeira, a implementação da designada “Operação limpeza”, decorrente da
aplicação da RCM 33/2012, de 15 de março e também de iniciativas da gestão que visaram o descompromisso de
Fundos com projetos ainda sem execução e as reprogramações financeiras em baixa que foram aprovadas ao longo de
2012, destinadas a ajustar a dotação aprovada à capacidade de execução efetiva de cada operação. Foi uma tarefa
bastante exigente e que consumiu elevado volume de recursos da Autoridade de Gestão e dos Organismos Intermédios
em 2012, mas que conduziu a uma situação bastante mais favorável na situação do Programa no final de 2012.
O efeito global em 2012 das medidas de “descompromisso” referidas no parágrafo anterior foi o seguinte em cada um
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dos Fundos do POVT:
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unid: euros

POVT

-611.914.953

Fundo de Coesão

-480.465.034

FEDER

-131.449.919

É de referir que alguns aspetos muito importantes da reprogramação do POVT aprovada no final de 2011 apenas se
refletiram na situação do Programa em 2012, nomeadamente a transição dos projetos dos POR para o POVT, da qual
resultou um acréscimo de Fundo de Coesão comprometido neste Programa na ordem dos 168 milhões de euros, bem
como a transição dos projetos das Escolas do Ensino Básico do POVT para os POR, que permitiram a libertação de 64
milhões de euros de FEDER no POVT. Estes efeitos da reprogramação de 2011, bem como o correspondente aumento
da execução financeira de Fundo de Coesão apenas tiveram reflexo no POVT ano de 2012, à medida que foram
concluídos os procedimentos de verificação prévios às transições, que se concluíram no final do mês de Junho de 2012.
No domínio das transições das operações dos POR para o POVT, tem grande relevância a transição dos projetos
relativos ao Metro do Porto, o que foi possível concretizar em abril de 2012, incluindo o Grande Projeto relativo à
Extensão da Rede do Metro entre o Estádio do Dragão e Venda Nova que com a notificação à Comissão Europeia
permitiu a certificação da despesa validada, com grande relevância no cumprimento da Regra N+3 no que respeita ao
Fundo de Coesão em 2012.
É ainda de salientar que a situação da tesouraria dos Fundos do POVT se manteve equilibrada em 2012, sendo
superavitária no FEDER e transitoriamente deficitária no Fundo de Coesão, por via do elevado volume de pagamentos
no final de 2012, situação esta que será colmatada em 2013.

Conformidade com o direito da União Europeia
A compatibilidade do Programa com as políticas da União europeia e com o direito comunitário constitui uma das mais
relevantes preocupações da Autoridade de Gestão, tendo para o efeito introduzido no seu quadro normativo (Manuais
de Procedimentos) e no Sistema de Gestão e Controlo (Sistema de Informação, Pista de Controlo e Normas de
acompanhamento e de auditoria) os mecanismos de suporte para assegurar a compatibilização das despesas
cofinanciadas pelo POVT com o direito da União.
Passamos a referir seguidamente as medidas mais relevantes adotadas em 2012, para garantir o respeito pelas políticas
da União, ao nível das regras de concorrência, da contratação pública, do ambiente, bem como da promoção da
igualdade de oportunidades e da não discriminação.
No que respeita à matéria “Auxílios de Estado”, a Comissão Europeia enviou aos Estados Membros, através das

verificar se estamos em presença de auxílios de Estado no financiamento de projetos de infraestruturas, em particular
quando se preveja que a infraestrutura venha a ser utilizada para fins económicos.
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Representações Permanentes em Bruxelas, em Agosto de 2012, uma carta em que informa que passa a ser necessário

O IFDR, em articulação com a Autoridade de Gestão e as entidades beneficiárias, preparou a justificação relativa a cada
um dos 8 Grandes Projetos já notificados, concluindo que em nenhum dos casos a subvenção pública atribuída
configura auxílios de Estado, já que, seja o financiamento comunitário, sejam os recursos públicos nacionais atribuídos
não se enquadram no nº 1 do Artigo 107º do TFUE.
Para cada um dos Grandes Projetos que têm vindo a ser notificados posteriormente, o IFDR tem elaborado as
respetivas Grelhas de análise e tem acrescentado esta informação no processo de notificação enviado à Comissão
Europeia.
Na medida em que não se reconheceu a existência de nenhum auxílio, não se procedeu à análise da compatibilidade do
auxílio face às regras da concorrência e à determinação da necessidade de se seguir um procedimento de notificação
ou um procedimento de isenção.
Ao nível da verificação da regularidade da contratação pública, mantiveram-se os procedimentos adotados desde o
início, tendo sido introduzidas melhorias e aperfeiçoamentos nos instrumentos de trabalho utilizados (check-lists) e
orientações de preenchimento, para cobrir todos os pontos relevantes. Foi ainda dada continuidade à formação interna
e junto dos Organismos Intermédios para uniformizar e harmonizar posições nesta matéria.
No que respeita à igualdade de oportunidades e de não discriminação, podemos referir que se mantem a preocupação
da Autoridade de Gestão do POVT em garantir que as operações cofinanciadas por este Programa são executadas de
acordo com os princípios da igualdade de oportunidades e da não discriminação.
De referir que as operações aprovadas pelo POVT contribuem para aquele princípio fundamental da União Europeia na
perspetiva da promoção da igualdade de oportunidades no acesso aos bens e serviços proporcionados pelas
infraestruturas financiadas – nomeadamente pelos sistemas de abastecimento de água e tratamento de águas
residuais, em que se pretende que o nível de atendimento seja universal, pelos equipamentos escolares e desportivos e
outros equipamentos estruturantes do sistema urbano nacional apoiados, que promovem, para além da igualdade no
acesso e no desenvolvimento socioeducativo dos jovens, a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional das
famílias.
Neste âmbito importa referir que a Inspeção-Geral de Finanças realizou, no decurso de 2012, uma auditoria temática
no sentido de verificar o bom funcionamento dos sistemas de gestão e controlo dos programas operacionais no
domínio da igualdade de oportunidades, na aceção do disposto pelo artigo 16.º do Regulamento (CE) nº 1083/2006, o
qual determina que 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. No seguimento da
referida auditoria foi identificado um conjunto de recomendações que apontam no sentido da intensificação do rigor
na verificação do cumprimento pelo beneficiário dos pressupostos associados à igualdade de oportunidades, e na
transmissão de normas e orientações neste contexto, estando a ser preparada a revisão dos relatórios relativos ao

projetos, no sentido de integrar as recomendações da IGF, a par da introdução de orientações específicas no site do
POVT e respetivo envio aos beneficiários do Programa.
Relatório de Execução | POVT | 2012

Pág.24

acompanhamento das operações no local e dos modelos dos relatórios anuais de execução e dos relatórios finais dos

A Autoridade de Gestão do POVT tem vindo a conferir relevância crescente à verificação de que as operações
cofinanciadas por este Programa evidenciam o cumprimento da legislação comunitária e nacional em matéria de
ambiente e o respeito pela proteção dos sítios abrangidos pela Rede Natura 2000.
Para o efeito, o POVT recorre essencialmente a mecanismos de colaboração das Autoridades Ambientais para a
identificação das obrigações ambientais no âmbito das operações cofinanciadas, assim como para a apreciação das
condições de acesso das candidaturas e critérios de seleção de operações no domínio ambiental.
A AG do POVT manteve em 2012 o quadro regular de cooperação com as referidas Autoridades Ambientais que já tinha
estabelecido nos anos anteriores, através dos contratos de delegação de competências e de protocolos de colaboração
técnica celebrados com essas entidades, e cujas atividades desenvolvidas estão detalhadas de no Ponto 2.7.1 deste
relatório.
As alterações verificadas neste âmbito em 2012 consistiram no aperfeiçoamento da ficha de acompanhamento do
cumprimento das regras ambientais para cada operação cofinanciada, a qual é atualizada ao longo da execução das
operações, com base na informação enviada pelos beneficiários e autoridades ambientais, sendo condicionados os
pagamentos sempre que as ações realizadas não evidenciam a existência de pareceres e licenças ambientais
obrigatórias para a respetiva fase de execução. É também importante salientar o papel que as ações de verificação
física no local têm para a verificação do cumprimento das obrigações ambientais e, no final da sua execução, para aferir
da funcionalidade e licenciamento das infraestruturas.
Por último, é de salientar neste ponto a intensificação da colaboração que foi estabelecida em 2012 com o MAMAOT,
visando introduzir maior celeridade na obtenção das autorizações e pareceres ambientais necessárias à execução dos
projetos cofinanciados por este Programa, o que tem permitido maior celeridade e eficiência nos processos.

Complementaridade entre o POVT e outros Programas operacionais
Em termos de complementaridade entre o POVT com outros programas comunitários, a mesma foi esbatida nos
últimos anos, em resultado das reprogramações aprovadas no final de 2011 e de 2012, no âmbito das quais se
procedeu à concentração no POVT das elegibilidades anteriormente partilhadas com os POR, relativas aos domínios de
intervenção do Ciclo Urbano da Água, Prevenção e Gestão de Riscos – Ações Materiais, Valorização dos Resíduos
Urbanos e Recuperação do Passivo ambiental no POVT.
A reprogramação estratégica do QREN aprovada no final de 2012 determinou ainda a concentração da participação na
Iniciativa JESSICA nos POR, deixando o POVT de participar na mesma, pelo que também neste âmbito deixou de existir
complementaridade entre o POVT e os POR.
Com efeito as duas reprogramações do QREN contribuíram em muito a clarificação e concentração das intervenções do

reforçar a coerência estratégica dos programas, aspetos que serão muito importantes na fase de avaliação dos
resultados e metas atingidos nos diversos domínios de intervenção da Agenda da Valorização do Território.
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POVT e dos POR no âmbito da Agenda da Valorização do Território, o que é muito positivo por reduzir a dispersão e

Sistema de Gestão e Controlo (SGC)
No que respeita à Descrição do Sistema de Gestão e Controlo (DSGC) do POVT foram introduzidas em 2012 todas as
alterações relevantes que decorreram da aplicação da legislação nacional e comunitária, bem como das orientações
recebidas das autoridades comunitárias e nacionais, assim como das necessidades de aperfeiçoamento do Sistema que
se manifestaram relevantes.
Os principais aspetos que contribuíram para os ajustamentos introduzidos na DSGC do POVT no ano de 2012,
decorreram da necessidade de acolher as alterações resultantes da reprogramação técnica aprovada pela Comissão
Europeia, através da Decisão C (2011) 9334, de 9 de dezembro de 2011.
A Autoridade de Gestão do POVT cumpriu os procedimentos definidos pela Autoridade de Auditoria, nesta matéria,
tendo procedido em 20 de novembro de 2012 ao envio ao IFDR da atualização da DSGC revista, com a identificação das
alterações, em “track-changes”, com referência à data de 15 de setembro de 2012. Foi-nos comunicado pelo IFDR, em
9 de dezembro de 2012, que as referidas alterações mereceram o acordo da IGF, pelo que foram aceites todas as
alterações introduzidas.
Verificou-se em 2012 um avanço muito positivo das novas funcionalidades do Sistema de Informação do POVT
(SIPOVT), quer no que respeita à manutenção evolutiva, destinada ao desenvolvimento de novas funcionalidades, como
é o caso da implementação do novo módulo de “Gestão de contratos”, assim como a adaptação de todos os módulos e
funcionalidades já existentes no SIPOVT às alterações na estrutura do Programa definidas no âmbito da reprogramação
aprovada em Dezembro de 2011, bem como à transição de operações realizada entre Programas em 2012. Entrou em
exploração em 2012 o Sistema de Gestão Documental que permitiu a estruturação do arquivo eletrónico dos
documentos no SIPOVT e na Gestão Documental do Secretariado técnico do POVT, com grandes contributos para a
desmaterialização dos procedimentos.
Foram realizadas em 2012 no âmbito do POVT um total de 123 ações de acompanhamento no local a operações
cofinanciadas por este Programa, das quais 102 pela AG e 21 pelo Organismo Intermédio – EMGFC do MAI,
correspondentes à implementação do Plano de Acompanhamento de 2010 e de 2011. Com a concretização destas
ações em 2012 foi totalmente recuperado o atraso verificado no ano anterior, ficando em dia a realização dos Planos
de Acompanhamento definidos por esta AG que adotou o procedimento de concretização no ano N+1 do Plano de
Acompanhamento aprovado no final de cada ano (Ano N). Assim sendo, foi aprovado no final do ano transato o Plano
de Acompanhamento para 2012, que inclui a realização das verificações no local a 70 operações, a realizar no 2.º
semestre de 2013, estando atualmente a decorrer o concurso público para a aquisição de recursos externos para o
efeito.

As reprogramações do POVT que foram aprovadas no final de 2011 e no final de 2012, esta última através das
alterações significativas que provocou na dotação dos Eixos (Fundo de Coesão), aliada às dinâmicas da respetiva
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Evolução ao nível dos Eixos prioritários do POVT

execução financeira, explicam a evolução da execução financeira dos Fundos que foi referida e ao nível de cada um dos
Eixos, que será seguidamente apresentada de forma sintética:
Eixo Prioritário I – Rede e Equipamentos Estruturantes nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável
A performance do Eixo I evidenciou um avanço extraordinário em 2012, quer em termos de aumento da taxa de
compromisso (passou de 55,3% em 31 de dezembro de 2011 para 104,9% em 31 de dezembro de 2012), quer em
termos de acréscimo de execução financeira, evidenciando no final de 2012 uma taxa de execução financeira de 74,2%
(contra 17,2% no final de 2011), o que traduz um aumento de 57 p.p.
Com efeito, a execução financeira do Eixo I passou de 206,6 milhões de euros para 641,8 milhões de euros, ou seja mais
do que triplicou.
Esta evolução tão favorável da situação do Eixo I em 2012, ficou a dever-se aos seguintes aspetos:


Redução da dotação programada o Eixo em cerca de 335 milhões de euros (28% da dotação anterior);



Aprovação de 4 novos Grandes projetos (Autoestrada Transmontana e 3 projetos de modernização ferroviária)
com elevada execução física e financeira;



Eliminação de compromissos com projetos anteriormente aprovados e que não tinham execução, destacandose neste âmbito o cancelamento da linha ferroviária de alta velocidade Lisboa – Madrid: Subtroço Poceirão –
Évora;



Transição do POR Norte para o POVT dos dois projetos do Metro do Porto (Extensão da Rede de Metro entre o
Estádio do Dragão – Venda Nova e Extensão da Rede de Metro entre a Estação de santo Ovídio e Interface da
Estação D. João II) que absorveram 135,2 milhões de euros de Fundo de Coesão e contribuíram com um nível
de execução financeira de 99,987 milhões de euros;



Aumento das taxas de comparticipação para 95 % para as operações executadas por entidades que integram o
perímetro de consolidação das contas públicas, por razões que decorreram da necessidade de cumprimento
das metas definidas para a execução do Orçamento de Estado em 2012.

Eixo Prioritário II – Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos
Em termos de dotação global de Fundo de Coesão, o Eixo II beneficiou em 2012 de um aumento de 134,995 milhões de
euros (acréscimo de 8%), tendo passado de 1.650 milhões de euros em 31 de dezembro de 2011 para 1.784,995
milhões euros em 31 de dezembro de 2012, no âmbito da reprogramação estratégica do QREN.
Apesar do significativo acréscimo de Fundos atribuído ao Eixo II, a evolução da performance de execução do Eixo II do
POVT também foi muito positiva em 2012, face a 2011, quer em termos de aumento da taxa de compromisso (passou
de 78,8% em 31 de dezembro de 2011 para 80,4% em 31-dez-2012), quer em termos de acréscimo de execução
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financeira, evidenciando no final de 2012 uma taxa de execução financeira de 37% (contra 22,3% no final de 2011).
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Domínio: Ciclo Urbano da Água
Este domínio de intervenção ficou marcado por várias alterações ocorridas durante o ano 2012 e que determinaram a
sua performance durante este período:
O reforço da dotação programada do Eixo II já referida de 135 milhões de euros, permitiu um aumento das
disponibilidades de Fundo de Coesão na ordem dos 76 milhões de euros para novas candidaturas do Ciclo Urbano da
Água.


O referido reforço de dotação do Eixo II permitiu a abertura, entre Setembro e Outubro, de três Avisos para a
apresentação de candidaturas, com um montante total de Fundo de Coesão de 76 milhões de euros – um para
infraestruturas de abastecimento de água e saneamento da chamada “vertente em alta” para candidaturas da
2

responsabilidade do Grupo AdP, outro para municípios e concessionárias com modelo de gestão integrado ,
ambos no âmbito do Regulamento Específico Rede Estruturante de Abastecimento de Água e Saneamento, e
um terceiro, para as mesmas tipologias de beneficiários, para a designada “vertente em baixa”.
No âmbito destes novos Avisos foram apresentadas até 30 de novembro de 2012 um total de 241 candidaturas
com um Fundo solicitado de 252,727 milhões de euros que se encontravam em análise à data de 31 de
dezembro de 2012, as quais serão decididas em 2013.


Transição de 51 operações dos POR Norte, Centro e Alentejo, aprovadas no âmbito do FEDER para o Eixo II
(Fundo de Coesão) do POVT, relativas à designada “vertente em baixa” das infraestruturas de água e
saneamento, no âmbito da operacionalização da Reprogramação Técnica do POVT aprovada no final de 2011,
que influenciaram positivamente o nível de compromissos (absorveram um montante global de 36 milhões de
euros) quer o nível de realização contratada e executada dos indicadores;



Efeitos “Operação Limpeza” no nível de compromissos deste domínio - Verificou-se a anulação de 10
operações neste domínio, que conjuntamente com reprogramações em baixa conduziram à descativação de
122,8 milhões de euros, o que fez reduzir o montante global de compromissos deste domínio em 31 de
dezembro de 2012, face à situação em 31 de dezembro de 2011;



Aumento das taxas de comparticipação para 85% para as entidades que integram o perímetro de consolidação
das contas públicas e outras, designadamente da esfera municipal. Esta alteração provocou um aumento dos
compromissos em cerca de 21 milhões de euros e articulou-se com a revogação do regime de bonificações
aplicáveis aos municípios e outras entidades da esfera municipal, implementado no âmbito do 2º Memorando
de entendimento entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios e ao Grupo AdP (apesar deste não
beneficiar do aumento das taxas de comparticipação).



A execução deste Domínio de Intervenção registou um progresso muito positivo, com um crescimento de 72%

2
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face a 2011, devendo este comportamento à evolução muito positiva na execução real das operações. O efeito

Responsáveis pela gestão e exploração nas vertentes “alta” e “baixa”
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do aumento da taxa de cofinanciamento não foi muito significativo neste domínio, dado que no âmbito do 2º
Memorando de entendimento entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, a despesa executada
desde 2011 já era validada e paga com um Fundo correspondente a 85%.
Esta conclusão é corroborada pela taxa de realização do Domínio do Ciclo Urbano da Água, que passa de 18%
em 2011 para 34% em 2012, crescendo 16 p.p..


No que concerne à evolução da realização física deste Domínio de intervenção temos a realçar, apesar de não
ter ainda uma expressão significativa, algum grau de concretização revelado pelos indicadores de eixo
Prioritário e Comuns Comunitários aplicáveis a esta área de intervenção.

Domínio: Proteção Costeira
Neste Domínio de Intervenção, o ano de 2012 foi marcado por vários acontecimentos que influenciaram a sua
performance:


No reforço da dotação programada do Eixo II referida anteriormente, foi reservado um envelope financeiro de
89 milhões de euros para novas candidaturas da Proteção Costeira, para intervenções da responsabilidade da
APA, I.P e das Sociedades POLIS Litoral, no âmbito das suas competências em matéria de operações integradas
de proteção da orla costeira;



Abertura, em Setembro de 2012, de um Aviso/Convite dirigido à APA, I.P e às várias Sociedades Gestoras de
operações Polis Litoral, para apresentação de candidaturas que integrem intervenções de prioridade máxima e
elevada de âmbito nacional, de acordo com o Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral 2012-2015
(PAPVL), bem como intervenções prioritárias no âmbito das Operações Polis Litoral;



Efeitos da “Operação Limpeza” no nível de compromissos deste domínio – anulação/rescisão de 2 operações,
que conjuntamente com reprogramações em baixa conduziram à descativação de 7,3 milhões de euros;



Aumento das taxas de comparticipação para 85% para as entidades que integram o perímetro de consolidação
das contas públicas, designadamente entidades da Administração Pública Central e Local, aumento este que
não abrangeu as Sociedades Polis Litoral, por decisão da tutela (MAMAOT).

No final de 2012, encontravam-se em análise as 10 candidaturas apresentadas ao POVT, no âmbito do Aviso aberto em
2012 e cujo encerramento ocorreu a 26 de outubro, não tendo havido decisão até 31 de dezembro de 2012, as quais
transitaram para decisão em 2013. O montante de Fundo solicitado nestas candidaturas ascende a 18,8 milhões de
euros.
A 31 de dezembro de 2012, estavam comprometidos neste domínio de intervenção cerca de 89,9 milhões de euros de
Fundo de Coesão e executados 53,8 milhões de euros, o que corresponde a uma taxa de realização de 60%, registando

Pág.29

um acréscimo de 15 p.p. relativamente ao ano de 2011.
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A variação no montante de Fundo executado foi positiva (aumento de 45% relativamente ao Fundo executado em
2011), o que resultou da evolução no grau de implementação das operações e do efeito do aumento da taxa de
comparticipação para 85%.
Já no que respeita ao Fundo comprometido, apesar de não terem existido novas aprovações, existe um aumento face a
2011, que incorpora o efeito do aumento de taxa para 85%, que no entanto é parcialmente anulado pela descativação
por via da aplicação da RCM nº 33/2011, de 15 de Março.
Domínio: Recuperação do Passivo Ambiental
Durante o ano de 2012, foi aberto um Aviso/Convite para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da
Região Norte apresentar uma candidatura relativa à recuperação ambiental dos resíduos perigosos depositados mas
escombreiras das antigas minas de carvão de São Pedro da Cova, considerada prioritária no Aditamento ao Documento
Enquadrador da APA, enquanto sítio contaminado a recuperar com carater de urgência. Esta candidatura foi ainda
aprovada em 2012, com um financiamento de Fundo de Coesão de 11,1 milhões de euros.
Apesar de ter existido um acréscimo no nível de compromisso face a 2011 (cresceu 9%), verifica-se que o efeito da
aprovação na nova candidatura e do aumento da taxa de comparticipação para 85% (apesar de pouco expressivo, dado
que só abrangeu 3 operações das 21 aprovadas à data da reprogramação da taxa), foi parcialmente mitigado pelas
descativações de 6,9 milhões de euros decorrentes da implementação da RCM nº 33/2011, de 15 de Março, e que
respeitam exclusivamente à revisão em baixa dos montantes aprovados das operações.
Relativamente à taxa de realização do domínio, 32,2%, a mesma continua relativamente baixa, pois apesar do Fundo
executado ter assinalado um avanço positivo (cresceu 56% face a 2011), a operação aprovada em 2012 não registou,
até ao final daquele ano, qualquer execução.
Domínio: Prevenção e Gestão de Riscos
Este domínio de intervenção ficou marcado por várias alterações ocorridas durante o ano 2012 e que marcaram o seu
desempenho durante aquele ano:


No âmbito da reprogramação estratégica do POVT, foi considerado um montante indicativo de 29 milhões de
euros para candidaturas em análise e novas candidaturas neste domínio, cujos Avisos só vieram a ser abertos
em 2013;



Transitaram 102 operações dos POR Norte, Centro e Alentejo, aprovadas no âmbito do FEDER para o Fundo de
Coesão do POVT, relativas às ações materiais de Prevenção e Gestão de Riscos, que absorveram 21,1 milhões
de euros;



Efeitos da “Operação Limpeza” no nível de compromissos deste domínio – anulação/rescisão de 6 operações,
que conjuntamente com reprogramações em baixa conduziram à descativação de 2,2 milhões de euros;
Aumento das taxas de comparticipação para 85%, no caso das operações da responsabilidade das entidades
que integram o perímetro de consolidação das contas públicas (no caso deste domínio de intervenção, de
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Municípios) e para as Associações Humanitárias de Bombeiros. Este aumento provocou uma absorção de
Fundos de 19,7 milhões de euros;


Foram aprovadas 3 candidaturas que se encontravam em análise e cujo montante total de Fundos ascende a
1,5 milhões de euros.

Em resultado do referido, o montante global e Fundo de Coesão comprometido com projetos do domínio PGR no POVT
ascendia a 158,8 milhões de euros no final de 2012, o que evidencia um acréscimo de 34%. Verifica-se ainda que a
evolução do domínio de intervenção ao nível dos compromissos foi essencialmente marcada pela transição de
operações dos PO Regionais e pelo aumento da taxa de comparticipação para 85%.
O acréscimo da execução deste domínio de intervenção em 2012 face a 2011 (59%), deve-se também ao efeito do
aumento da taxa de comparticipação e à evolução registada na execução real das operações. No entanto, a taxa de
realização do domínio de intervenção é ainda de 46%, existindo uma grande diferença entre a taxa de realização das
operações que transitaram dos POR para o POVT que se situa apenas nos 5% e a taxa de realização relativa às
operações aprovadas no âmbito do POVT, que se situa nos 53%.
Domínio: Valorização de Resíduos Urbanos
No âmbito do domínio de intervenção Valorização dos Resíduos Urbanos não se verificou nenhuma nova aprovação de
candidaturas e o desempenho do domínio ficou marcado pelos seguintes aspetos:


No âmbito da reprogramação estratégica do POVT, foi previsto um montante indicativo de 26 milhões de
euros para novas candidaturas deste domínio, designadamente para intervenções relativas a infraestruturas
de valorização energética e orgânica de Resíduos Urbanos Biodegradáveis (RUB), incluindo produção de
combustíveis derivados de resíduos e produção de energia através de biogás e ainda para operações na área
da otimização da gestão de resíduos, nomeadamente através da melhoria de processos relativos à recolha
seletiva, à capacidade das unidades de triagem e ainda para equipamentos para a produção de biogás de
aterro;



Foram abertos em dezembro de 2012 dois Avisos para a apresentação de candidaturas, um relativo ao
Regulamento Específico Infraestruturas Nacionais para a Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos e outro
referente ao Regulamento Específico Otimização da Gestão de Resíduos (originário dos POR). O prazo limite
destes Avisos para a apresentação de candidaturas terminou em 15 de janeiro de 2013, pelo que não existiam
candidaturas em análise à data de 31 de dezembro de 2012;



Transitaram 6 operações dos POR Norte e Centro, aprovadas no âmbito do FEDER para o Fundo de Coesão do
POVT, relativas a ações no âmbito da Otimização da Gestão de Resíduos (recolha seletiva, unidades de triagem
e produção de biogás de aterro). Estas transições absorveram um montante total de Fundo de Coesão de 10,6



Aumentaram as taxas de comparticipação para 85% para as operações da responsabilidade das entidades que
integram o perímetro de consolidação das contas públicas, no caso deste domínio de intervenção, de
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milhões de euros;

Municípios e empresas municipais. Este aumento de taxas absorveu um montante total de Fundo de Coesão
de 9,9 milhões de euros;
O montante comprometido em 31 de dezembro de 12 aumentou 15% face a 2011 em resultado essencialmente das
transições de operações e do aumento da taxa de cofinanciamento para 85%.
Neste caso, ao contrário dos restantes, devido ao grau de implementação do domínio de intervenção, os efeitos da
aplicação da RCM nº 33/2012, de 15 de Março não tiveram expressão.
O Fundo executado em 31 de dezembro de 12 cresceu 54% a 2011 em resultado da realização financeira efetiva das
operações originariamente do POVT bem como das operações transitadas, assim como do aumento de taxa de
comparticipação, muito embora apenas 6 operações tenham beneficiado desta possibilidade.
É ainda de referir que a taxa de realização deste domínio de intervenção é de 62,6%, bastante expressiva quando
comparada com os restantes domínios do Eixo II.
Domínio: Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva
O domínio de intervenção “Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva” foi marcado, em termos de progresso no
ano de 2012, pelos seguintes aspetos:


No âmbito da reprogramação estratégica do POVT, foi previsto um montante indicativo de 70 milhões de
euros para novas candidaturas de infraestruturas do sistema primário de abastecimento de água do
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA);



Foi aberto em 17-out-2012 um Aviso/Convite com a dotação de 70 milhões de euros para apresentação de
candidaturas relativas àquelas infraestruturas, cujo prazo limite foi até 23-nov-12. Neste âmbito foram
apresentadas duas candidaturas que se encontravam em análise à data de 31 de dezembro de 2012 ;



Transitaram 7 operações do Eixo V (FEDER) para o Eixo II (Fundo de Coesão) após clarificação sobre o
contributo destas operações para as prioridades comunitárias de proteção do ambiente, previstas no 6º
Programa de Ação em matéria de Ambiente para o abastecimento de água, o que permitiu a aceitação pela
Comissão Europeia da sua elegibilidade ao Fundo de Coesão;



Aumento das taxas de comparticipação para 85% para as operações deste domínio de intervenção.

No que respeita ao nível de compromisso deste domínio, a evolução verificada em 2012 reflete essencialmente a
transição das operações anteriormente enquadradas no Eixo V e o aumento das taxas de cofinanciamento destas
operações para 85%.
No que respeita ao Fundo executado, a variação de 63% verificada em 2012 face a 2011 deve-se ao efeito conjugado do
aumento das taxas de comparticipação para 85% (acréscimo de 27,3 milhões de euros executado) e da evolução da

(líquido do efeito do aumento da taxa). Isto significa que a variação da execução “real” da execução do domínio de
intervenção se situa nos 34%.
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execução efetiva das operações, que correspondeu a um acréscimo de Fundo executado de 32,5 milhões de euros

Eixo Prioritário III – Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma dos Açores
No que respeita ao Eixo III do POVT, podemos considerar que o ano de 2012 ficou marcado pelo reforço da respetiva
dotação de Fundo de Coesão em 65 milhões de euros, aprovado no âmbito da reprogramação estratégica do POVT
aprovada em 10 de dezembro de 2012, que alterou a dotação do Eixo de 110 milhões de euros para 175 milhões de
euros, o que corresponde um reforço de 59%.
Em 2012, não foi apresentada qualquer candidatura, tendo sido decididas as duas que transitaram em análise de 2011.
Em 2012, foi aprovada a operação relativa à Central de Tratamento e Valorização de Resíduos da ilha Terceira, da
responsabilidade da TERAMB (ainda não contratada até 31 de dezembro de 2012), e obteve decisão de financiamento
favorável a operação relativa ao Ecoparque da Ilha de S. Miguel (VALORISM), mas que apenas foi confirmada pela
Comissão Diretiva do POVT em 2013.
A 31 de dezembro de 2012 o nível de compromisso respeitante às candidaturas aprovadas pelo Organismo Intermédio,
totaliza 212,5 milhões de euros de despesa pública, a que corresponde um montante total de Fundo de 175 milhões de
euros e uma taxa de compromisso de 100%.
No entanto, e dado que uma das operações aprovadas (VALORISM) só foi confirmada pela AG do POVT em 2013, a taxa
de compromisso efetiva no final de 2012 é de 60,3%. É de salientar que se trata de um Grande Projeto cuja notificação
à Comissão Europeia está a ser preparada neste momento.
No que concerne à execução do Eixo, a respetiva taxa, à data de 31 de dezembro de 2012 situava-se nos 28,7%,
existindo um aparente recuo face a 2011 (31,1%). Esta situação deriva do fato da programação financeira ter
aumentado. No entanto, existiu uma evolução muito favorável neste domínio – a execução aumentou de 34,2 milhões
de euros em 2011 para 50,2 milhões de euros em 2012, ou seja um acréscimo de 15,9 milhões de euros, que
corresponde a um aumento de 46,5% na execução do Eixo.
Eixo Prioritário IV – Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma da Madeira
O ano de 2012 foi marcado por alguns aspetos relevantes no que concerne ao Eixo IV, a saber:


Reforço da dotação do Eixo IV em 135 milhões de euros (aumento de 135%), tendo passado de 100 milhões de
euros em 31 de dezembro de 2011 para 235 milhões de euros em 31 de dezembro de 2012 no âmbito da
reprogramação estratégica do POVT, aprovada no final de 2012;



Alteração do Regulamento Específico aplicável ao Eixo de modo a possibilitar o aumento da taxa de
cofinanciamento para 85% de todas as operações aprovadas e a aprovar neste Eixo;



Abertura de 2 Avisos/Convites, dirigidos à Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira, para
apresentação de candidaturas relativas à correção torrencial das ribeiras, no domínio da Prevenção e Gestão

No âmbito do 1º Aviso/Convite, foi apresentada uma candidatura, a qual no final do ano ainda se encontrava em
análise de admissibilidade. O período do 2º Aviso/Convite ainda se encontrava a decorrer no final do ano.
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de Riscos, com uma dotação de 71,4 milhões de euros.

Apesar de não ter existido aprovação de novas candidaturas, o nível de compromisso do Eixo aumentou em virtude do
aumento da taxa para 85%, o que também se refletiu no Fundo executado. Deste modo, o Fundo comprometido
aumentou 21% relativamente a 2011 e o Fundo executado aumentou 30%, sendo que 23% corresponde ao efeito
resultante do aumento da taxa para 85%.
Apesar do aumento do Fundo comprometido, na medida em que existiu um reforço na dotação programada, a taxa de
compromisso diminuiu, passando de 45,9% para 23,7%.
No que respeita à taxa de execução do Eixo, a mesma também baixou face a 2011, tendo em conta que em 31 de
dezembro de 2011 se situava nos 34,4% e em 31 de dezembro de 2012 era de apenas 19%, pelos mesmos motivos
explicitados anteriormente. No entanto, a execução efetiva do Eixo teve algum avanço devido essencialmente ao
aumento das taxas de cofinanciamento das operações aprovadas.
Contudo, e dado o avanço registado na realização financeira das operações aprovadas, estando uma delas concluída, a
taxa de realização do Eixo situa-se nos 80,2%, a mais elevada a seguir à mesma taxa do Eixo V.
Eixo Prioritário V - Infraestruturas e Equipamentos para a Valorização Territorial e o Desenvolvimento Urbano
(FEDER)
Com a reprogramação técnica do POVT, aprovada pela Comissão Europeia em dezembro de 2011, foram introduzidas
alterações muito significativas à estrutura do Eixo V que vieram a ser operacionalizadas apenas em 2012,
nomeadamente aquelas que implicaram a migração de elegibilidade entre Programas ou entre Eixos Prioritários do
próprio POVT, como sejam, respetivamente, os casos da transição da elegibilidade do Domínio de Intervenção
Requalificação das Escolas do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico para os Programas Operacionais Regionais e a transferência
para o Eixo II do POVT (Fundo de Coesão) das operações no domínio do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva.
Seguindo o mesmo critério, com o encerramento da elegibilidade do Fundo JESSICA no POVT, previsto na
reprogramação estratégica do POVT, aprovada em 10 de dezembro de 2012, concentrou-se a elegibilidade deste Fundo
nos PO Regionais do Continente mas a sua operacionalização não foi possível operacionalizar em 2012 mas apenas em
2013, pelo que a operação relativa à participação do POVT neste Fundo é ainda considerada e reportada no presente
relatório.
O Eixo V ganhou, com as reprogramações acima referidas, coerência interna face aos seus desígnios fundamentais em
torno do desenvolvimento urbano e das redes nacionais de infraestruturas e equipamentos que o sustentam. Ainda
assim, subsistem especificidades relativas aos diferentes domínios que justificam uma análise individualizada de cada
um deles.
As reprogramações do POVT aprovadas em 2011 e 2012 introduziram, como já foi referido anteriormente neste
relatório, alterações substanciais ao nível da programação do Eixo V, reforçando substancialmente a dotação financeira
disponível para este domínio de intervenção (quer através do acréscimo de 415 milhões de euros decidida na
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reprogramação de 2011 face ao que era antes da reprogramação a programação do Eixo IX – Desenvolvimento do
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Sistema Urbano Nacional, quer através da libertação de recursos no Eixo V resultante da transição de operações do Eixo
V para o Eixo II e do POVT para os POR) e concentrando-a num menor número de áreas de intervenção.
A conjuntura de crise económica e financeira, perante a qual se acentuou a necessidade de encontrar no QREN suporte
às medidas de estímulo ao investimento e à atividade económica, salvaguardando a sua natureza de instrumento
estrutural, justificou os processos de reprogramação e, em particular, do reforço ao financiamento do Programa de
Modernização das Escolas com Ensino Secundário, cuja implementação prosseguia a ritmo acelerado.
Neste domínio de intervenção estavam aprovadas e em execução no final de 2011, 42 operações
construção/ampliação/requalificação de 82 escolas com ensino secundário, com um financiamento comunitário
atribuído de 777 milhões de euros. Este valor de aprovações estava já ajustado à nova dotação do Eixo V, que registava
então um ligeiro overbooking (inferior a 2% da dotação).
Com a reprogramação de 2012 e a libertação de Fundos neste Eixo – decorrente do encerramento da participação do
POVT na iniciativa JESSICA, no valor de 30 milhões de euros, do enquadramento no Fundo de Coesão dos projetos do
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva que, no final de 2011, estavam ainda incluídos no Eixo V e a que estavam
associados um financiamento superior a 92 milhões de euros, e da transição para os PO Regionais das operações
aprovadas no Domínio de Intervenção Requalificação da Rede de Escolas dos 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico, cuja
elegibilidade no POVT foi encerrada e que absorviam 64 milhões de euros – foi possível abrir o domínio de intervenção
a novas candidaturas no âmbito do Programa de Modernização do Parque das Escolas com Ensino Secundário, com
uma dotação FEDER de 270 milhões de euros.
Importa salientar que a dotação disponível no Eixo V beneficiou também dos efeitos da RCM nº 33/2012, de 15 de
março, ao nível dos restantes domínios de intervenção, bem como de um conjunto de reprogramações em baixa dos
projetos já aprovados neste domínio.
Fruto do acréscimo de dotações de FEDER que passaram a estar disponíveis no Eixo V, foi publicado o Aviso/ Convite à
Parque Escolar, S.A. em 17 de setembro de 2012, para apresentação de candidaturas relativas a intervenções em
escolas pertencentes à 3.ª fase do Programa de Modernização das Escolas com Ensino Secundário. Neste âmbito foram
apresentadas 32 novas candidaturas envolvendo um investimento total na ordem 410 milhões de euros e um
financiamento comunitário solicitado de 349 milhões de euros. Em função da dotação do Aviso (e do próprio Eixo),
foram aprovadas até ao final do ano de 2012, 30 operações, duas das quais em situação de overbooking.
As duas restantes candidaturas serão aprovadas quando existirem disponibilidade de dotação no eixo, expectável em
função das quebras que venham a ocorrer nos projetos ainda em execução.
Ao nível da implementação deste domínio e da sua execução fica evidente que estamos perante uma das áreas do
POVT com maior dinamismo e avanço, com níveis de realização física e financeira muito elevados, incluindo as 6
operações aprovadas em 2011 e mesmo as 30 operações aprovadas no último Aviso de 2012, cuja taxa de realização é,
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ainda assim, significativa. Em 31 de dezembro de 2012 a taxa de realização financeira deste domínio era de 84%.
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Também outros domínios de intervenção do Eixo V do POVT continuaram a registar elevado dinamismo em 2012,
nomeadamente o que se refere às Infraestruturas e equipamentos desportivos (85,2%), tendo contribuído de forma
muito positiva em 2012 da taxa de execução financeira do Eixo V, que passou de 69,8% em 31 de dezembro de 2011
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para 83% em 31 de dezembro de 2012, evidenciando um acréscimo de 13,2 p.p..
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INTRODUÇÃO

O Relatório Anual de Execução do Programa Operacional Temático Valorização do Território (POVT) relativo ao ano de
2012, apresenta-se em conformidade com as disposições regulamentares comunitárias previstas no artigo 67.º do
Regulamento (CE) n.º 1083/2006, de 11 de Julho, com as alterações introduzidas pelo Regulamento (UE) n.º 1310/2011,
de 13 de Dezembro, no que concerne à informação relativa aos progressos efetuados no financiamento e na execução
dos instrumentos de engenharia financeira, a qual consta do ponto 2.6.2.
Foi ainda tida em conta na elaboração do presente relatório o conteúdo previsto no Anexo VI do Regulamento (CE) n.º
846/2009, de 1 de Setembro, e no Regulamento (EU) n.º 832/2010, de 17 de Setembro, que alteraram o Anexo XVIII do
Regulamento (CE) n.º 1828/2006, de 8 de Dezembro.
Foram ainda tidas em conta as disposições nacionais aplicáveis, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 312/2007, de 17 de
Setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 74/2008, de 22 de Abril.
Para além das disposições regulamentares e legais referidas, foram também tidas em conta as orientações constantes
da Norma do IFDR datada de 15 de Março de 2013, com orientações para a elaboração do presente Relatório, e foram
adotadas as recomendações da Comissão Europeia (CE), constantes da carta de aceitação do Relatório de Execução
referente a 2011, com a Ref.ª Ares (2012) 880479, de 19 de Julho de 2012, na qual a CE formulou algumas observações
de carater geral e específico, para serem enviadas como informação complementar ou para serem tidas em conta na
elaboração de futuros relatórios anuais.
Algumas dessas observações mencionadas pela CE prendiam-se com a conveniência de uma maior quantificação de
indicadores e o esclarecimento de algumas diferenças encontradas em diversos pontos do Relatório de 2011. Todos
estes aspetos foram devidamente justificados e esclarecidos através da nossa carta com a Ref. S002488 que foi enviada
à Comissão Europeia em 05 de Setembro de 2012.
Na referida resposta à CE, para além dos esclarecimentos prestados em relação ao relatório de 2011, foi ainda
assumido por esta Autoridade de Gestão que no Relatório anual referente a 2012 será dado o adequado relevo aos
seguintes aspetos, de forma a implementar as recomendações da Comissão:


Resultados das ações de acompanhamento e controle, nomeadamente no que respeita aos seguintes aspetos:
execução do Plano de acompanhamento de 2010 e de 2011 e dos respetivos resultados; execução de ações
específicas de auditoria interna e tratamento dos resultados de auditorias externas, nomeadamente do TCE,
da CE e da IGF/IFDR. Foi ainda referido que, relativamente aos montantes auditados pelas entidades externas
e respetiva taxa de erro, só será possível indicar no futuro Relatório de 2012 os elementos que estejam
disponíveis nos respetivos Relatórios de Auditoria;
Informação sobre a execução anual e acumulada das ações de informação e publicidade, desde o início do
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Programa.
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Todas estas recomendações da Comissão relativas ao Relatório de 2011 foram acolhidas no presente Relatório (vide
ponto 2.7.4. e ponto 6), tendo ainda sido mantida a adoção das recomendações relativas a anos anteriores,
nomeadamente a referência a exemplos de boas práticas adotadas em projetos realizados com o apoio dos Fundos
comunitários atribuídos no âmbito do POVT.
Na carta da Comissão Europeia de 18 de julho de 2012, estão ainda expressas algumas recomendações à Autoridade de
Gestão a ter em conta na continuação da execução do Programa, nomeadamente no que respeita aos seguintes
aspetos:


Deverá ser reduzida a grande diferença que ainda existe entre a taxa de aprovação de operações e a taxa de
execução (certificação) que permita evitar eventuais problemas nomeadamente com a aplicação da Regra N+3
no final de 2012 ao Fundo de Coesão;



Deverão os investimentos em infraestruturas concentrar-se naquelas operações que possam ter um caracter
estruturante numa perspetiva de desenvolvimento estratégico a médio e longo prazo da economia, tendo em
vista a sua sustentabilidade e competitividade, evitando a dispersão em novos domínios temáticos e a
multiplicação de pequenos financiamentos desarticulados e de reduzido impacto que não se inserem na
estratégia que foi estabelecida para o Programa e que continua válida;



Deverá também ser feito um esforço para acelerar e tornar mais eficiente a notificação de grandes projetos, e
a reação às observações da Comissão, tendo em conta o calendário e os prazos por vezes largos necessários à
aprovação final de operações;



Deverá ser prosseguido o esforço de rigor relativamente à verificação e controle das operações a ser
financiadas, nomeadamente na sua análise pré-aprovação, e em particular para aquelas que foram ou serão
transferidas de outros programas e aquelas que se encontram já terminadas ou em fase de execução
avançada.

A Autoridade de Gestão do POVT concentrou grande parte dos seus esforços em 2012 na prossecução de medidas com
vista à implementação destas recomendações que efetivamente são essenciais para a boa gestão deste Programa e
para alcançar os seus objetivos e metas quer em termos de realização física e financeira, quer em termos de resultados.
Damos conta em todos os pontos deste Relatório das medidas adotadas e dos resultados alcançados em 2012 e dos
que se perspetivam para 2013 para alcançar as melhorias visadas e os objetivos e metas traçados.
O objetivo essencial do presente Relatório é o de assegurar o exercício de prestação de contas relativo ao exercício de
2012, refletindo de forma clara e fidedigna, os aspetos mais relevantes da execução e dos resultados do Programa
Operacional (PO) no ano em referência. Para o efeito, descrevem-se as principais atividades desenvolvidas em 2012 no
âmbito da gestão do Programa e os avanços verificados na execução do POVT nesse ano, em respeito pelo princípio da
transparência assumido no Plano de Comunicação do Programa.

Coordenação do QREN e obedecem às disposições contidas na Norma emitida pelo IFDR relativa às orientações a
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A estrutura e o conteúdo do presente Relatório estão em linha com as orientações recebidas da Comissão Técnica de

observar na sua elaboração. Foi ainda dada continuidade à adoção da metodologia de abordagem comum que foi
definida aquando da elaboração do Relatório de 2009 pelo Observatório do QREN para as questões relativas à
Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), constando do ponto 2.7.3. as principais conclusões sobre esta matéria.
A estrutura, conteúdo analítico e caráter qualitativo do Relatório de 2012 seguem muito de perto o que já tinha
adotado para a elaboração do relatório do ano anterior, com as adaptações e os desenvolvimentos que resultaram das
orientações já referidas. Foram tidos em conta os efeitos decorrentes das alterações de programação decorrentes da
reprogramação técnica deste Programa aprovada pela Decisão da Comissão Europeia C (2011) 9334, de 9 de Dezembro
de 2011, bem como resultantes da reprogramação estratégica aprovada pela Decisão da Comissão Europeia C (2012)
9229, de 10 de dezembro de 2012.
As principais alterações verificadas ao nível da programação e os resultados da implementação das medidas adotadas
para o efeito, designadamente a transição de operações entre Eixos, Fundos e Programas, encontram-se devidamente
explicitadas no presente relatório, de modo a permitir uma comparação com os resultados do ano anterior e identificar
em que medida as alterações introduzidas neste Programa em 2011 e 2012, no que respeita a cada um dos Eixos
Prioritários e Fundos tiveram relevância na atividade normal deste Programa e nos resultados verificados em 2012 e
nos que se perspetivam para 2013, uma vez que grande parte das consequências da reprogramação de 2011 apenas se
refletiram em 2012, da mesma forma que parte significativa das consequências da reprogramação aprovada em 2012
apenas se irão refletir no ano de 2013.
Destaca-se no presente Relatório o conteúdo do Capítulo 2 – Execução do Programa Operacional, do qual faz parte a
referência aos principais avanços concretizados em 2012 ao nível dos indicadores de execução física e financeira, sendo
de salientar o apuramento efetuado dos Indicadores de Realização Executada (ponto 2.1.1.), o que permite uma maior
perceção do avanço verificado na concretização das metas previstas neste Programa. Esta Capitulo integra ainda a
informação relativa à conformidade com o direito da União, assim como os problemas mais significativos encontrados
na implementação do Programa e medidas tomadas, as mudanças verificadas no contexto da execução do PO e a
complementaridade com outros instrumentos financeiros ou Programas. À semelhança do ano anterior, foi adotado um
ponto específico (2.7.4.) para concentração da informação relativa às ações de auditoria e controlo realizadas em 2012
por esta Autoridade de Gestão e pelas demais Autoridades nacionais e comunitárias e seus principais resultados, tendo
sido integradas as melhorias de informação recomendadas pela CE.
No Capítulo 3 – Execução por Eixo Prioritário é apresentada a informação relativa à execução física, financeira e
qualitativa por Eixos Prioritários, bem como dos principais problemas encontrados na implementação do Eixo e
medidas adotadas para os resolver. Em cada um dos Eixos é feita uma referência aos efeitos das reprogramações deste
PO, aprovadas no final de 2011 e de 2012 e são apresentados exemplos de boas práticas ao nível das operações
apoiadas por este Programa.
A elaboração do presente Relatório envolveu todo o Secretariado Técnico do POVT, com a coordenação da Unidade de
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Apoio Técnico (UAT).
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Neste ponto introdutório é de expressar um voto de agradecimento a todas as Autoridades Comunitárias e Nacionais
que, ao longo de 2012 colaboraram de forma tão positiva e intensa com o POVT, o que muito contribuiu para o
cumprimento dos objetivos que nortearam a atividade da Autoridade de Gestão (AG) deste Programa, bem como para
a elaboração do presente Relatório, designadamente aos serviços da Comissão Europeia, pela sua estreita colaboração
e apoio na resolução das questões colocadas.
Com efeito, é de destacar o relevante apoio dado a esta AG pelas Autoridades Nacionais de coordenação, certificação e
auditoria do QREN, pelo seu importante contributo para os objetivos e metas alcançados por este Programa em 2012.
É de salientar e agradecer a colaboração do IFDR, na sua qualidade de Autoridade de Certificação FEDER e Fundo de
Coesão, pela estreita colaboração em matérias muito relevantes para a atividade de gestão do POVT, designadamente
a monitorização operacional e financeira, a emissão de orientações técnicas, a instrução de Grandes Projetos para
notificação à Comissão Europeia, a apresentação de Pedidos de Pagamento Intermédio à Comissão Europeia, o apoio
técnico em matérias específicas, nomeadamente a instrução de Grandes projetos e a análise dos “Auxílios de Estado”.
Esta colaboração teve ainda em 2012 aspetos particularmente relevantes, no que respeita à coordenação das
atividades relativas à preparação e negociação da reprogramação estratégica do QREN e à sua implementação, bem
como no que respeita à implementação do Empréstimo – Quadro do BEI (EQ – BEI).
É ainda de sublinhar e agradecer à Autoridade de Auditoria – Inspeção Geral de Finanças (IGF) o acompanhamento e as
recomendações que nos têm transmitido, o que tem contribuído de forma muito significativa e positiva para o
aperfeiçoamento dos procedimentos adotados.
É também de salientar e agradecer a colaboração do Observatório do QREN em matérias gerais no âmbito da
monitorização, avaliação e comunicação e em matérias específicas que tiveram em 2012 uma particular relevância, no
que respeita à coordenação das atividades relativas à preparação da reprogramação do QREN, incluindo o exercício de
screening (processo de verificação independente) relativo à necessidade de sujeitar as alterações dos Programas
Operacionais a uma nova Avaliação Ambiental Estratégica.
Nesta ocasião, é também de agradecer a colaboração dos Órgãos de governação política do POVT e do QREN pelo apoio
dado à execução do Programa, designadamente ao Ministro Coordenador da Comissão Ministerial de Coordenação
(CMC) do QREN e do POVT e aos membros da CMC deste Programa, bem como aos membros dos respetivos Gabinetes
que, de forma muito positiva, ajudaram esta AG na definição das orientações estratégicas a adotar.
Por último, é ainda de agradecer a todos os colaboradores do POVT, incluindo os seus Secretários Técnicos, Técnicos e
demais elementos do Secretariado Técnico, bem como aos responsáveis e técnicos dos Organismos Intermédios do
POVT, pelo seu enorme esforço e dedicação colocados ao serviço deste Programa, os quais foram determinantes para o
cumprimento dos objetivos e resultados alcançados pelo POVT em 2012, pelos quais a Comissão Diretiva expressa o seu
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voto de agradecimento e de reconhecimento.
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1. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL

O Programa Operacional Valorização do Território (POVT) é o instrumento temático do Quadro de Referência
Estratégico Nacional 2007–2013 (QREN), no âmbito da Agenda para a Valorização do Território, cujos objetivos
estratégicos essenciais estão focados na superação dos défices estruturais que têm condicionado o desenvolvimento
sustentável, visando essencialmente:


O reforço da conectividade territorial, da mobilidade e da acessibilidade, à escala Nacional, Ibérica e da União
Europeia;



A proteção e valorização do ambiente e do património natural, bem como a qualificação dos serviços
ambientais;



O reforço da prevenção, gestão e monitorização de riscos naturais e tecnológicos;



A promoção do desenvolvimento urbano policêntrico, o reforço da articulação das cidades com as respetivas
áreas envolventes e a qualificação dos espaços urbanos – Política de Cidades;



Consolidação de redes, infraestruturas e equipamentos relevantes para a estruturação do território nacional,
ao serviço da competitividade e da coesão.

O POVT foi aprovado pela Decisão da Comissão Europeia C (2007) 5110, de 12 de outubro de 2007, tendo sido
oficialmente formalizada a sua assinatura pela Comissão Europeia e pelo Governo Português no dia 17 de outubro de
2007.
A dotação global inicial de Fundos comunitários do POVT ascendia a 4.658 milhões de euros (3.060 milhões de euros do
Fundo de Coesão e 1.599 milhões de euros de FEDER) associada a uma comparticipação nacional de 1.971 milhões de
euros, o que permitia uma alavancagem do investimento total de 6.629 milhões de euros, a realizar em todas as regiões
do país (no caso do Fundo de Coesão) e nas regiões convergência (no caso do FEDER), no período que vai até ao final de
2015.
Através da Decisão C (2009) 10068, de 9 de dezembro de 2009, foi aprovada a alteração do Plano de Financiamento do
Programa, que passou a prever a Despesa Elegível de natureza privada no Eixos I, II, III, VII e VIII.
Pela Decisão C (2011) 9334, de 9 de dezembro de 2011, foi aprovada a Reprogramação Técnica do POVT, mediante a
qual este Programa passou a estar organizado em seis Eixos Prioritários apresentando uma nova Programação
financeira.
Através da Decisão C (2012) 9229, de 10 de dezembro de 2012, foi aprovada a designada Reprogramação Estratégica do
POVT que teve como principal objetivo reorientar as prioridades de financiamento para projetos de infraestruturas com
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condições de concretização física e financeira até ao final do período de vigência do QREN.
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No âmbito da reprogramação de 2012 foi aprovado o reforço da dotação financeira do Eixo II - Sistemas Ambientais e
de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos e das dotações dos Eixos relativos às Regiões Autónomas dos Açores
(Eixo III) e da Madeira (Eixo IV), visando também o financiamento de investimentos relevantes no domínio do ambiente
e da prevenção e gestão de riscos naquelas regiões.
A contrapartida para o reforço da dotação de Fundo de Coesão dos referidos Eixos foi obtida através da redução da
dotação do Eixo I – Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável, a qual foi
possível, tendo em conta as perspetivas de execução dos projetos prioritários no domínio dos transportes e da
mobilidade sustentável.
Ainda no âmbito desta reprogramação, foi aberta no POVT uma nova elegibilidade no Eixo II, destinada ao domínio de
intervenção Energias Renováveis e Eficiência Energética e foi cancelada a elegibilidade no Eixo V do POVT da
intervenção na Iniciativa JESSICA, com a concentração desta elegibilidade nos Programas Operacionais Regionais.
Apresenta-se seguidamente o quadro da programação financeira aprovado no âmbito da reprogramação do POVT
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aprovada no final de 2012:
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Quadro nº 1 - Programação financeira do POVT em vigor
Expresso
em

Eixo Prioritário I - Redes e Equipamentos Estruturantes
Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável
Fundo de Coesão

Unid:euros

Financiamento
comunitário

Contrapartida
nacional

(a)

(b) = (c) + (d)

Repartição indicativa da
contrapartida nacional
Financiamento
Financiamento
público
privado nacional
nacional
(c)

(d)

Para informação
Financiamento
total

Taxa de
cofinanciamento

(e) = (a) + (b)

(f) = (a) / (e)

Contribuições
do BEI

Outros
financiamentos

T

864.970.245

152.641.808

117.641.808

35.000.000

1.017.612.053

85%

0

400.000.000

T

1.784.995.280

314.999.167

284.999.167

30.000.000

2.099.994.447

85%

0

790.000.000

P

175.000.000

30.882.353

30.882.353

0

205.882.353

85%

0

75.000.000

P

235.000.000

41.470.588

41.470.588

0

276.470.588

85%

0

105.750.000

T

1.214.000.000

224.118.025

223.407.195

710.830

1.438.118.025

84,42%

0

140.000.000

P

68.578.698

2.293.740

2.293.740

0

70.872.438

96,76%

0

0

Total FEDER

1.282.578.698

226.411.765

225.700.935

710.830

1.508.990.463

85%

0

140.000.000

Total F Coesão

3.059.965.525

539.993.916

474.993.916

65.000.000

3.599.959.441

85%

0

1.370.750.000

Total

4.342.544.223

766.405.681

700.694.851

65.710.830

5.108.949.904

0

1.510.750.000

Despesa total elegível (públ. e priv.)
Eixo Prioritário II - Sistemas Ambientais e de Prevenção,
Gestão e Monitorização de Riscos
Fundo de Coesão
Despesa total elegível (públ. e priv.)
Eixo Prioritário III - Redes e Equipamentos Estruturantes da
Região Autónoma dos Açores
Fundo de Coesão
Despesa pública elegível
Eixo Prioritário IV - Redes e Equipamentos Estruturantes da
Região Autónoma da Madeira
Fundo de Coesão
Despesa pública elegível
Eixo Prioritário V - Infraestruturas e Equipamentos para a
Valorização Territorial e o Desenvolvimento Urbano
FEDER
Despesa total elegível (públ. e priv.)
Eixo Prioritário VI - Assistência Técnica
FEDER
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Despesa pública elegível

As principais linhas de orientação introduzidas na reprogramação aprovada em 2012 foram as seguintes:
1.

Adequou-se a alocação de Fundos para projetos de infraestruturas às condições de concretização física e financeira
dos investimentos públicos, com reorientação do Fundo de Coesão para o investimento na área ambiental.
Neste sentido, houve uma reorientação das prioridades de intervenção do Fundo de Coesão, com reforço
moderado dos investimentos na área ambiental, privilegiando projetos de investimento de elevada maturidade e
com garantias de forte execução nos próximos anos. Também se processou o reforço da dotação dos eixos
destinados às Regiões Autónomas, tendo em vista assegurar o apoio ao reordenamento das ribeiras na Região
Autónoma da Madeira e o apoio a investimentos no tratamento de resíduos na Região Autónoma dos Açores.

2.

Concentrou-se nos PO Regionais do Continente a elegibilidade da participação na Iniciativa JESSICA, com o
encerramento desta elegibilidade no POVT.
Esta transição permitiu que a dotação do JESSICA, até aqui financiada pelo POVT, pudesse assumir a total
amplitude ao nível das elegibilidades passíveis de financiamento pelos PO Regionais, como por exemplo quanto à
eficiência energética, o que não seria possível no POVT, dadas as elegibilidades previstas no respetivo Eixo V.

3.

Alterou se a Programação Financeira de alguns Eixos Prioritários (Fundo de Coesão).
Reforçou-se a dotação dos eixos Sistemas Ambientais, incluindo Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos,
Redes e Equipamentos Estruturantes na RA Açores (FC) e Redes e Equipamentos Estruturantes na RA Madeira (FC),
por via da redução da dotação do eixo Rede e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade
Sustentável, conforme quadro seguinte:

Quadro nº 2 – Reafetação de dotações entre os Eixos Prioritários do Fundo de Coesão do POVT
Unid:euros
Dotação em vigor no
início de 2012
Eixo I - Rede e Equipamentos Estruturantes Nacionais de

Dotação
no

alterada

âmbito

da

reprogramação

Alterações

introduzidas

com a

reprogramação de 2012

1.199.965.525

864.970.245

-334.995.280

1.650.000.000

1.784.995.280

+134.995.280

Eixo III - Redes e Equipamentos Estruturantes na RA Açores

110.000.000

175.000.000

+65.000.000

Eixo IV - Redes e Equipamentos Estruturantes na RA Madeira

100.000.000

235.000.000

+135.000.000

Transportes e Mobilidade Sustentável
Eixo II - Sistemas Ambientais, incluindo Prevenção, Gestão e
Monitorização de Riscos

Alargou-se o âmbito da transição para o POVT de todas as demais operações aprovadas pelos Programas
Operacionais Regionais das regiões objetivo convergência do território do continente e que ainda não tinham
transitado para o POVT, no âmbito das tipologias de intervenção que já tinham sido acolhidas no POVT na
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4.

reprogramação aprovada pela Decisão da Comissão Europeia C (2011) 9334, de 9 de dezembro, nas seguintes
áreas:


Ciclo Urbano da Água – Infraestruturas em Baixa não verticalizada de abastecimento de água e de tratamento
de águas residuais;

5.



Reabilitação de locais contaminados e zonas extrativas;



Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos – Ações materiais;



Otimização da gestão de resíduos.

A totalidade dos Fundos disponíveis no Eixo V do POVT, decorrente da transição para o Eixo II das operações
aprovadas no âmbito do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, cuja elegibilidade ao Fundo de Coesão foi
confirmada em 2012, bem como decorrente da libertação do FEDER anteriormente comprometido com a
participação na Iniciativa JESSICA, foram alocados ao financiamento de intervenções da Parque Escolar, EPE no
âmbito da 3.ª fase de Modernização das Escolas com Ensino Secundário.

Como principais vantagens da referida reprogramação estratégica do POVT e do QREN, são de referir as seguintes:
Uma melhor “arrumação” dos diversos domínios de intervenção do QREN, com concentração no POVT e nos Programas
Operacionais Regionais de tipologias de intervenção da Agenda Temática Valorização do Território que anteriormente
eram partilhadas. Conseguiu-se, estamos certos, uma otimização da utilização do Fundo de Coesão, passando a ser
elegíveis no âmbito deste Fundo, intervenções nas áreas do ambiente e desenvolvimento sustentável que anteriormente
eram elegíveis no FEDER.
Salienta se ainda que no âmbito da decisão de reprogramação do POVT adotada no final de 2011 a taxa de
cofinanciamento programada no POVT passou a ser a máxima prevista regulamentarmente, isto é, 85%, quer no Fundo
de Coesão quer no FEDER, com as seguintes taxas de comparticipação programadas nos diversos Eixos prioritários (85%
no Eixo I, II, III e IV; 84,42% no Eixo V e 96,76% no Eixo VI).
Por outro lado, o Regulamento (EU) n.º 1311, de 13 de Dezembro, alterou o Reg. (CE) n.º 1083/2008, no que diz respeito
a determinadas disposições referentes à gestão financeira de Estados membros afetados ou ameaçados por graves
dificuldades de estabilidade financeira, a fim de facilitar a gestão dos Fundos fornecidos pela União e de ajudar a
acelerar os investimentos e melhorar a disponibilidade dos Fundos destinados a executar a política de coesão,
autorizando temporariamente uma modalidade de disponibilização de recursos que assegure a contrapartida nacional e,
desta forma garanta a aceleração da execução dos programas operacionais.
Neste âmbito, a Comissão Europeia aceitou em dezembro de 2011 o pedido das autoridades nacionais de aplicação da
derrogação prevista nos termos do n.º 2 do artigo 77.º aos Programas Operacionais FEDER e Fundo de Coesão que
reunissem condições para o efeito, ou seja, para os Programas em que a taxa de cofinanciamento programada é já a taxa

temporal do financiamento comunitário, através de um mecanismo de top-up que permite o reforço da tesouraria dos
promotores até 95% do financiamento aprovado.
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máxima prevista regulamentarmente, como é o caso do POVT. Trata-se da criação de uma modalidade de antecipação

Estas alterações programáticas e regulamentares aprovadas no final de 2011, permitiram a adoção de importantes
medidas em 2012 que tiveram grande relevância na execução do POVT no ano transato:
1.

Reforço das taxas de comparticipação comunitária atribuídas aos projetos de responsabilidade de entidades que
consolidam para efeitos orçamentais. Com efeito, as alterações aprovadas pela Comissão Ministerial de
Coordenação do POVT em 8 de agosto de 2012 nos Regulamentos Específicos do POVT permitiram o aumento para
85% da taxa de cofinanciamento atribuída aos projetos (Fundo de Coesão) ainda não concluídos e promovidos por
entidades que consolidam para efeitos de contabilidade nacional (da administração central e da administração
local), tendo por objetivo acelerar a concretização do investimento público num contexto de forte restrição
orçamental.
No final de 2012, foi ainda aprovado pela CMC do POVT um novo aumento da taxa de comparticipação comunitária
a atribuir no âmbito do Eixo Prioritário I – Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e
Mobilidade Sustentável, a qual passou para 95%, em casos excecionais e devidamente fundamentados,
nomeadamente quando existam razões que decorram da necessidade de cumprimento dos objetivos e metas
definidos para a execução do Orçamento de Estado para 2012.

2.

Implementação do mecanismo top-up, o qual foi regulamentado através da deliberação da CMC do QREN, datada
de 17 de julho de 2012, e que visou o reforço da tesouraria das entidades beneficiárias, destinado a acelerar a
execução dos investimentos, através da disponibilização de recursos que assegurem parte da contrapartida
nacional, através do reembolso dos pedidos de pagamento a uma taxa de 95%, a aplicar temporariamente a todos
os pedidos de pagamentos apresentados em 2012 e em 2013 (até 30 de Junho no caso dos pedidos de pagamento
apresentados a título de adiantamento e até 30 de setembro no caso dos pedidos de pagamento apresentados a
título de reembolso), limitado a 95% do Fundo aprovado para cada operação.
A aplicação em 2012 do mecanismo temporário de adiantamento top-up e dos aumentos de taxas de
comparticipação comunitária que foram aprovados em 2012, tiveram a maior relevância para a execução das
operações cofinanciadas pelo POVT no ano transato, minorando de forma significativa os efeitos da escassez de
recursos nacionais.

Operacionalização da Reprogramação do Programa
A reprogramação do POVT aprovada em 10 de dezembro de 2012, referida no ponto anterior, teve efeitos muito
limitados em 2012, sendo apenas de referir os seguintes:


A alteração da dotação programada nos diversos Eixos (Fundo de Coesão) teve bastante relevância nas taxas de
execução financeira de cada um dos respetivos Eixos;
A clarificação do enquadramento dos investimentos do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva no
Fundo de Coesão permitiu a transição para o Eixo II de todas as operações que se encontravam aprovadas no
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Eixo V, libertando assim FEDER no Eixo V para a aprovação de novas candidaturas relativas ao Programa de
Modernização das Escolas com Ensino Secundário;


O reforço das dotações de Fundos dos Eixos II, III e IV e a estabilização dos demais Eixos em termos de alocação
prioritária de Fundos que resultou da avaliação realizada no âmbito do exercício de reprogramação permitiram
que a partir de setembro de 2012 tenha sido possível a abertura de Avisos para a apresentação de novas
candidaturas em todos os Eixos e nos domínios considerados prioritários para o cumprimento dos objetivos e
metas do POVT e para a absorção dos Fundos previstos em cada Eixo.

Todas as demais alterações previstas na decisão de reprogramação do POVT aprovada em 10 de Dezembro de 2012,
nomeadamente a transição de operações dos POR para o POVT e do POVT para os POR (participação no Fundo JESSICA)
não foi possível concretizar em 2012 mas apenas em 2013, pelo que os seus efeitos só se refletirão na situação do POVT
no corrente ano.
Por outro lado, a reprogramação técnica do POVT aprovada em 9 de dezembro de 2011 foi em grande parte
operacionalizada em 2012, tendo tido efeitos muito significativos na atividade e na situação do Programa no ano de
2012. Com efeito, na sequência da aprovação desta reprogramação no final de 2011, a sua operacionalização passou
pela alteração do Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão, o qual foi aprovado pela Comissão Ministerial de
Coordenação do QREN em 21-dez-2011, no âmbito do qual foi aditado o Artigo 36.º, permitindo-se deste modo a
transição das operações entre Fundos e entre Programas Operacionais, salvaguardando a elegibilidade das operações e
a execução física e financeira ocorrida até à data da transição.
Foi ainda aprovada em fevereiro de 2012 a revisão dos Regulamentos Específicos do POVT, de forma a contemplarem as
alterações decorrentes da reprogramação, nomeadamente as que se prendem com a transição de operações entre Eixos
e Fundos do POVT. Nesta revisão foi ainda integrada a alteração dos Regulamentos Específicos dos domínios dos
Programas Operacionais Regionais que passaram a ser elegíveis ao POVT, de modo refletirem o novo enquadramento no
PO e no Fundo de Coesão, bem como a transição de operações.
É também de referir que foi aprovada a 16 de Fevereiro de 2012 pela Comissão de Acompanhamento do POVT a revisão
dos critérios de seleção do POVT, a qual permitiu o completamento e ajustamento nos critérios de seleção dos Domínios
de Intervenção que já eram do POVT e que mudaram de Eixo e Fundo, bem como a aprovação dos critérios de seleção a
aplicar aos domínios de intervenção que transitaram dos POR para o POVT.
Em termos de metodologia, podemos referir, de forma sucinta, que foi adotada uma metodologia simplificada na
transição de operações entre Eixos do POVT, sem alteração de Fundos, limitando-se nesses casos a registar a transição
de Eixo e a comunicar tal situação aos beneficiários, acompanhada de adenda ao contrato.
No que respeita às operações que transitaram de Eixo e de Fundo (de FEDER para Fundo de Coesão) dentro do POVT, foi
efetuada a verificação do enquadramento de cada uma das operações dos antigos Eixos FEDER (VI, VII e VIII) à luz das

aplicáveis no âmbito do Fundo de Coesão. Após as verificações referidas, foi aprovada em 22 de dezembro de 2011 a
transição das operações dentro do POVT.
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prioridades de intervenção do Fundo de Coesão e as operações passaram a estar sujeitas aos Regulamentos Específicos

No que respeita às operações que transitaram de Programa, ou seja, dos Programas Operacionais Regionais para o
POVT) e de Fundo (de FEDER para Fundo de Coesão), a metodologia a adotada foi a análise de cada uma das operações
aprovadas pelos Programas Operacionais Regionais que se encontravam nas condições de transição fixadas, verificando
se as mesmas evidenciavam a sua elegibilidade ao PO e ao Fundo de Coesão e reuniam os requisitos de transição. Após
a confirmação da decisão de transição, foi celebrada com o beneficiário adenda contratual, tendo sido transferido para
o POVT todo o histórico da operação, despesas e pagamentos.
O processo de transição das operações entre Programas que resultaram da reprogramação técnica do QREN e do POVT
aprovada no final de 2011, apenas decorreu ao longo do ano de 2012, sendo um dos aspetos mais relevantes nas
tarefas realizadas e na evolução da situação do POVT.
Do anexo XIII, constam as tipologias de intervenção e principais beneficiários por Eixo Prioritário/Domínio de
Intervenção, de acordo com o texto do Programa em vigor, bem como os Regulamentos específicos aplicáveis a cada
Domínio de Intervenção.
Modelo de Governação
Em 2012 não se verificou nenhuma alteração ao modelo de governação do Programa Operacional Temático Valorização
do Território nem da composição da Comissão Ministerial de Coordenação, de acordo com a estrutura orgânica adotada
pelo XIX Governo Constitucional.
Relativamente aos Organismos Intermédios, a maioria das competências delegadas mantiveram-se no decurso de 2012 e
tiveram essencialmente por objetivo reforçar as valências técnicas de apreciação de candidaturas e de
acompanhamento dos projetos.
De salientar que foi terminado em setembro de 2012 o contrato de delegação de competência na ex-DGOTDU, tendo em
conta que no âmbito da reprogramação técnica do POVT, aprovada pela Comissão Europeia, em 09 de dezembro de
2011, ficou definido que o domínio “Soluções inovadoras para os problemas urbanos” deixariam de ser elegíveis no
POVT, passando a ser elegíveis nos Programas Operacionais Regionais.
Na sequência da cessação do contrato de delegação de competências foi acordado entre a Autoridade de Gestão do
POVT e a DGOTDU, que face às alterações decorrentes da reprogramação técnica, bem como a estado e o tipo de tarefas
a desenvolver nesta fase de execução, que se concentram quase exclusivamente no POVT, dever-se-ia proceder ao
cancelamento do contrato de delegação de competências, podendo equacionar-se a celebração de um novo acordo em
moldes mais adequados à presente realidade.
Ao nível da constituição e do funcionamento da Autoridade de Gestão do POVT em 2012 são de referir as seguintes
alterações:
Nomeação dos novos membros da Comissão Diretiva, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º
17/2012, de 9 de fevereiro, que passaram a ser os seguintes:
- Presidente: Helena da Conceição pinheiro Lourenço de Azevedo;
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- Vogal Executivo: José Roque de Pinho Marques Guedes;
- Vogal Executivo: Vasco da Rocha Campilho Marques.
O Vogal Executivo Vasco da Rocha Campilho Marques solicitou a exoneração de funções a partir de 15 de maio
de 2012, pelo que asseguraram o exercício de funções da Comissão Diretiva a partir desta data os dois restantes
membros da Comissão Diretiva.


Alteração da Estrutura de Missão e da configuração do Secretariado Técnico do POVT, através da RCM n.º
76/2012, de 23 de agosto, no âmbito da qual foi revisto o Anexo III da RCM n.º 25/2008, de 13 de fevereiro, nos
seguintes termos:



- Deixou de ser possível integrar no secretariado técnico do POVT a criação de equipas de projeto de cariz
temporário, enquanto no Anexo III da RCM n.º 25/2008 estava previsto um máximo de 4 equipas de projeto;
- Não foi introduzida qualquer alteração na configuração do Secretariado Técnico do POVT, que continuou com
o número máximo de 72 elementos constituído por: 7 secretários técnicos; 54 técnicos superiores; 8 assistentes
técnicos; 3 assistentes operacionais);
- As despesas da assistência Técnica do POVT passaram a estar integradas no orçamento da Secretaria-Geral do
Ministério da Economia e do Emprego, entidade que passou a prestar todo o apoio logístico e administrativo à
Autoridade de Gestão do POVT.
Pelo Despacho n.º 13081/2012, de 26 de setembro de 2012, do Secretário de Estado Adjunto da Economia e do
Desenvolvimento Regional, foram nomeados os Secretários Técnicos do POVT, os quais ficaram responsáveis
pelas seguintes unidades do POVT:
- Unidade de Apoio Técnico: Rui Manuel Palmeiro dos Santos
- Unidade de Auditoria Interna: Luís Alberto Pires Afonso Pereira dos Santos
- Unidade de Apoio Jurídico: Arminda Alves Roldão Bento
- Unidade Operacional 1: Maria do Céu Nobre Lourenço Lages
- Unidade Operacional 2: Maria Olívia de Brito Andrade Mendes de Oliveira
- Unidade Operacional 3: Ana Margarida Cabeçadas Neto Roque Clara Alarcão
- Unidade Operacional 4: Isabel Maria Simões Raposo Ribeiro Mendes Martins.

Pág.49



Relatório de Execução | POVT | 2012

2. EXECUÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL
2.1 Realização e análise dos Progressos
2.1.1 Realização Física do Programa Operacional
A realização física do Programa será analisada com base nos Indicadores Comuns Comunitários, apresentados na tabela
2.1 e, sempre que pertinente, na informação que consta do anexo I, relativo aos Indicadores Comuns Nacionais.
A reprogramação estratégica do POVT aprovada no final do ano de 2012 veio operar várias alterações de significativa
relevância no que diz respeito aos diversos âmbitos da sua intervenção. Como reflexo dessas alterações, foram também
introduzidos ajustamentos nos indicadores de Eixos Prioritários, salientando-se as seguintes premissas gerais:


Foram retirados alguns indicadores do Eixo I, na medida em que existiram ajustamentos aos investimentos
ferroviários previstos no âmbito do POVT que implicaram ajustamentos ao nível dos indicadores existentes e a
introdução de um novo indicador – km de Ferrovia construída /beneficiada, com a retirada da referência à
bitola ibérica e bitola europeia.



Foram acrescentados três novos indicadores no Eixo II, relativos ao Domínio de Intervenção Valorização dos
Resíduos Urbanos, tendo em conta a necessidade de associar indicadores que evidenciassem o contributo das
operações relativas à recolha seletiva e à triagem de resíduos e à produção de energia elétrica a partir do biogás
de aterro e de combustíveis derivados de resíduos (CDR).



Foram acrescentados dois novos indicadores no Eixo prioritário III, relativos a lagoas intervencionadas para
correção de situações de eutrofização e para valorização de resíduos urbanos, de forma a expressar a
capacidade instalada de valorização energética e orgânica dos resíduos urbanos. Foi ainda retirado o indicador
relativo à redução das emissões de CO2.

No que diz respeito ao Eixo V, foi retirado o indicador associado ao Fundo de Desenvolvimento Urbano JESSICA, dada a
transferência da elegibilidade para os POR das regiões objetivo convergência do território do Continente.
No âmbito da referida reprogramação, também as metas previstas para o ano de 2015 refletem a revisão operada nos
indicadores de Eixo Prioritário, tendo por objetivo a adoção de metas consentâneas com os níveis de execução atingidos
pelo Programa a 30 de Junho de 2012 e bem assim as perspetivas até final do QREN, designadamente tendo em conta os
Domínios em relação aos quais não se prevê a aprovação de mais candidaturas e/ou revisão em baixa ou alta noutros
Domínios, conforme orientações estratégicas definidas.
No que respeita aos Core Indicators, verificaram-se também alguns ajustamentos no âmbito da reprogramação, no que
respeita a dois aspetos: revisão, nalguns casos, dos Eixos Prioritários que contribuem para esses indicadores e revisão
em alta ou em baixa dos “valores objetivo” que constituem o contributo do POVT para as metas a atingir pelo QREN para
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aqueles indicadores.
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As referidas alterações encontram-se globalmente materializadas da seguinte forma:
Transportes
Na área dos transportes o indicador 13 - Nº de Projetos (Transportes) sofreu uma revisão da meta para 2015, tendo em
conta as orientações para o Eixo I no âmbito da reprogramação estratégica do Programa. As metas dos indicadores 14 Nº de Km de novas Estradas e 15 - Nº de Km de novas Estradas nas RTE aplicáveis aos Eixos I e IV foram também revistas
em alta tendo em conta os níveis de execução atingidos a 30 de Junho de 2012 e previstos atingir até final do QREN.
Na sequência da reprogramação estratégica o indicador 16 - Nº de Km de Estradas Reconstruídas não tem associado Eixo
relevante. Prevê-se que o POVT apenas apoie novas estradas e não reconstrução de rede viária.
Ainda neste âmbito, o indicador 22 - Acréscimo de população servida por intervenções de expansão de sistemas de
transporte urbanos deixa de ter aplicabilidade ao Eixo I, tendo em conta que as operações do Metro do Porto não
deverão ser relevantes para o apuramento deste indicador, já que se trata de operações do domínio Ambiente e não
Transportes.
Energias Renováveis
No âmbito das energias renováveis, os indicadores 23 - Nº de projetos (energias renováveis) e 24 - Capacidade
suplementar de produção de energia a partir de fontes renováveis (em MWh), deixam de ter o contributo do Eixo III,
dado que se retirou do atual período de programação a vertente energética da valorização de resíduos associada ao
Ecoparque da Ilha de S. Miguel, cuja operacionalização depende, numa ótica de otimização ambiental e económica, da
construção de uma central reversível que se remeteu para o próximo período de programação. Dada a introdução de um
novo Domínio de Intervenção “Energias Renováveis e Eficiência Energética”, aqueles indicadores passam a ter o
contributo do Eixo II.
Ambiente
No âmbito da área temática Ambiente, o indicador 25 – Acréscimo de população servida nos sistemas de abastecimento
de água intervencionados, deixa de ter o contributo do Eixo IV, dado que os sistemas de abastecimento de água deixam
de ser um objetivo deste Eixo Prioritário.
Na área do ambiente, o indicador 28 - Nº de projetos visando a melhoria da qualidade do ar, deixa de ter o contributo do
Eixo III (pelo mesmos motivos explicitados relativamente aos indicadores Nº de projetos (energias renováveis) e 24 Capacidade suplementar de produção de energia a partir de fontes renováveis (em MWh)), do Eixo IV, dado deixar de se
prever a 3ª linha de incineração de resíduos sólidos urbanos com produção de energia elétrica e do Eixo V, na medida
em que a elegibilidade das Ações Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano transitou para os Programas Operacionais
Regionais no âmbito da reprogramação do QREN 2011 e o conjunto de operações aprovadas no POVT não contribuem
para este indicador. Este indicador foi objeto de revisão em baixa do valor da meta resultante da diminuição do número
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de operações aprovadas por motivo de rescisão e/ou anulação.
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Ainda neste âmbito, o indicador 29 – Área reabilitada (em km2) no âmbito de intervenções de recuperação de passivos
ambientais (áreas degradadas e contaminadas) deixa de ter o contributo do Eixo III, dada a tipologia de operações
elegíveis no âmbito deste Eixo não contribuírem para este indicador.
Alterações Climáticas
Relativamente às alterações climáticas, o indicador 30 – Redução de emissões de gases com efeito de estufa (CO2
equivalentes, kt) - deixa de ter o contributo do Eixo III, pelos motivos explicitados relativamente aos indicadores 23 e 24,
designadamente a retirada do atual período de programação da vertente energética da valorização de resíduos.
Prevenção de Riscos
No que diz respeito á área temática da prevenção de riscos os indicadores 31 - Nº de projetos de prevenção de riscos e
32 – População que beneficia de medidas de proteção contra cheias e inundações passam para além do Eixo II a ter o
contributo do Eixo IV, dada a tipologia de intervenções associada à correção torrencial das ribeiras.
Saúde
Na sequência da reprogramação estratégica do Programa o indicador 38 – Nº de projetos de saúde não tem associado
Eixo relevante, uma vez que se trata de uma tipologia não aplicável ao POVT.
Competitividade das Cidades
Quanto à área temática competitividade das cidades, o indicador 40 - Nº de projetos que visam estimular a atividade
empresarial, o empreendedorismo e a utilização das novas tecnologias deixa de ter o contributo dos Eixos I e V, dado
que as tipologias de despesas previstas no âmbito destes Eixos não relevam para este indicador.
Para a realização executada, nos indicadores do tipo “nº de projetos (…)”, considerou-se o universo de operações
fisicamente concluídas, ou seja, aquelas em relação às quais, todas as ações previstas estão concluídas. No que respeita
aos indicadores de realização física (km ou km2 construídos/reconstruídos/reabilitados) e as populações
beneficiadas/servidas, a informação foi apurada com base nos Relatórios Anuais de Execução das Operações ou
Relatórios Finais que foram apresentados.

Tabela 2.1.: Realização Física
Código

2007

Indicadores

2008

2009

2010

2011

2012

2015

Total

3.295

3.395

--

490

642

--

Indicadores Comuns Comunitários (core indicators)

1

Empregos criados

Contratada

(empregos diretos

Realização -

criados, em

Executada

equivalente de

Metas

tempo inteiro)

2.650

3.851

4.000

Valor de

--

Referência
2

dos quais: Homens

Realização -

--

n.d.

n.d.

n.d

n.d
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Realização -

Contratada
Realização -

392

Executada
Metas

--

520

--

--

--

Valor de

--

Referência
Realização -

n.d.

Contratada

n.d.

Realização 3

dos quais mulheres

Executada
Metas

--

n.d

n.d

--

98

122

--

--

--

Valor de

--

Referência
Realização Contratada

2

9

11

Realização 13

Nº de Projetos
(Transportes)

Executada

16

23

--

7

13

--

Metas

26

Valor de

--

Referência
Realização Contratada

14

Nº de Km de novas
Estradas

1,5

4,42

4,42

Realização Executada

10,27

144,95

--

5,15

92,85

--

Metas

172

Valor de

Contratada

15

Nº de Km de novas
Estradas nas RTE

1,5

4,42

4,42

Realização Executada

5,92

138,87

--

5,15

88,65

--

Metas

168

Valor de

Contratada

16

Nº de Km de

Realização -

Estradas

Executada

Reconstruídas

Metas

_

_

_

_

n.a

--

_

-n.a

Valor de

Realização -

Ferrovias

Contratada

29

29

38

50,26

--
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Nº de Km de Novas

---

Referência
17

---

Referência
Realização -

---

Referência
Realização -

--
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Realização -

38

Executada

40,7

Metas

-230

Valor de

--

Referência
Realização Contratada

18

Nº de Km de Novas
Ferrovias nas RTE

29

29

Realização Executada

38

50,26

--

38

40,7

--

Metas

230

Valor de

Contratada

19

Nº de Km de

Realização -

Ferrovias

Executada

reconstruídas

Metas

__

8,28

73,28

163,12

--

8,28

163,12

-179

Valor de

20

Realização -

euros/ano) dos

Contratada

ganhos nos tempos

Realização -

de percurso, gerado

Executada

pelos projetos de

---

Referência
Valor (em

---

Referência
Realização -

--

n.d.

n.d.

n.d

n.d

--

_

Metas

--

-

n.d

--

construção e
reconstrução de
estradas

Valor de

(mercadorias e

Referência

--

passageiros)

21

Valor (em

Realização -

euros/ano) dos

Contratada

ganhos nos tempos

Realização -

de percurso, gerado

Executada

pelos projetos de

Metas

n.d.

n.d.

n.d

n.d

--

-

--

-

n.d

--

construção e
reconstrução de
ferrovias
(mercadorias e

Valor de

--

Referência

22

Acréscimo de

Realização -

população servida

Contratada

por intervenções de

Realização -

expansão de

Executada

sistemas de

Metas

240.182

240.182

279.532

252.629

--

_

7.114

-279.532
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passageiros)

Valor de

--

Referência
Realização -

--

Contratada

23

Nº de projetos

Realização -

(energias

Executada

renováveis)

Metas

--

--

-

--

_

_

--

--

n.d

Valor de

--

Referência
Realização Capacidade
suplementar de
24

produção de
energia a partir de
fontes renováveis
(em MWh)

--

Contratada

--

Realização Executada
Metas

--

--

--

_

_

--

--

n.d

Valor de

Realização população servida
25

nos sistemas de
abastecimento de
água
intervencionados

70.393

Contratada

73.601

Realização Executada

91.507

240.983

--

73.168

135.529

--

Metas

200.000

Valor de

26

Realização -

população servida

Contratada

nos sistemas de

Realização -

drenagem e

Executada

tratamento de

Metas

águas residuais

Valor de

intervencionadas

Referência
Realização Contratada

27

Nº de projetos de
Resíduos Sólidos

1.069.457

1.108.887

1.265.737

1.722.606

--

185.602

735.820

-2.000.000

2

4

7

Executada

12

19

--

3

10

--

Metas

59

Valor de

28

Nº de projetos

Realização -

visando a melhoria

Executada

da qualidade do ar

Metas

---

Referência

Contratada

---

Realização -

Realização -

---

Referência
Acréscimo de

---

Referência
Acréscimo de

--

5

6

4

5

--

_

1

-3

Valor de

---

Referência
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transporte urbanos

29

Área reabilitada

Realização -

(em Km2) no

Contratada

âmbito de

Realização -

intervenções de

Executada

recuperação de

Metas

4,2

5,2

8,22

--

4,21

4,26

--

--

5,2

--

passivos ambientais
(áreas degradadas
e contaminadas)

Valor de

--

Referência
Realização -

30

Redução de

Contratada

emissões de gases

Realização -

com efeito de

Executada

estufa (CO2

Metas

equivalentes Kt)

Valor de

-

-

-

5,51

--

-

--

--

n.d

--

Referência
Realização Contratada

31

Nº de projetos

Realização -

(Prevenção de

Executada

Riscos)

Metas

19

65

152

213

326

--

45

132

-440

Valor de

32

População que

Contratada

beneficia de

Realização -

medidas de

Executada

proteção contra

Metas

cheias e inundações

1.423.564

1.559.128

1.897.951

1.722.740

126.061

--

931.535

74.256

-2.000.000

Valor de

--

Referência

33

População que

Realização -

beneficia de

Contratada

medidas de

Realização -

proteção contra

Executada

incêndios e outros

Metas

---

Referência
Realização -

--

1.466.587

5.667.495

7.319.015

7.338.732

8.855.555

--

2.016.681

4.648.906

-8.850.000

--

riscos naturais e
tecnológicos

Valor de

(exceto cheias e

Referência

--

inundações)

Contratada

34

Nº de projetos
(Turismo)

n.a

n.a

n.a

n.a

__

Realização -

--

Executada
Metas

--

n.a

Valor de

---

Referência
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Realização -

Realização -

n.a

Contratada
Nº de empregos
35

criados (em
equivalente tempo
inteiro)

n.a

n.a

n.a

__

Realização -

--

Executada
Metas

n.a

Valor de

Contratada

16

51

108

Realização 36

Nº de projetos
(Educação)

Executada

119

129

--

69

92

--

Metas

129

Valor de

Contratada

37

Nº de Alunos que

Realização -

beneficiam das

Executada

intervenções

19.950

87.763

155.573

170.237

189.865

--

98.028

126.916

--

Metas

187.000

Valor de

Realização Contratada

38

(Saúde)

Realização Executada

-

-

__

__

-

_

n.a

--

--

Metas

--

Valor de

--

Referência
Realização Nº de projetos que

Contratada

---

Referência

Nº de projetos

---

Referência
Realização -

---

Referência
Realização -

--

44

135

223

218

225

--

123

167

--

asseguram a
sustentabilidade e

Realização -

melhoram a

Executada

atratividade das

Metas

cidades

225

Valor de

--

Referência
Nº de projetos que

Realização -

visam estimular a

Contratada

atividade
40

empresarial, o
empreendedorismo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a

n.a

--

Realização -

--

Executada
Metas

--

n.a

--

e a utilização das
novas tecnologias

Valor de

--
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39

Referência

41

Nº de projetos

Realização -

dirigidos aos jovens

Contratada

e às minorias, que

Realização -

visam promover a

Executada

oferta de serviços

Metas

44

111

193

203

213

--

123

163

-213

--

para a igualdade de
Valor de

oportunidades e a
inclusão social

--

Referência

No que respeita à tabela 2.1 e aos indicadores constantes dos anexos I e VII, importa referir algumas correções que
foram efetuadas às realizações de alguns indicadores e que se refletem em comportamentos não expectáveis na
evolução da realização dos indicadores:
Indicador

Justificação

ICC 21 – Acréscimo da população servida nos

O contributo para este indicador no que respeita às intervenções do EFMA foi actualizado,

sistemas públicos de abastecimento de água

considerando que todas as operações financiadas contribuem para o abastecimento de água às

financiados pelo POVT (EFMA)

populações. As populações que passam a ser servidas foram actualizadas de acordo com os
Censos 2011.

ICC 32 – População que beneficia de medidas

A revisão em baixa verificada face a 2011 teve na sua origem uma análise comparada dos

de protecção contra cheias e inundações

objectivos de cada uma das operações já aprovadas nos domínios da Protecção Costeira e da
Prevenção e Gestão de Riscos, e considerando esses objetivos, identificar claramente que
operações poderiam contribuir para este indicador e para o core indicator 33 - População que
beneficia de medidas de proteção contra incêndios e outros riscos naturais e tecnológicos
(exceto cheias e inundações). Deste modo, considerou-se que os objetivos das operações na
área da Prevenção e Gestão de Riscos contribuem claramente para o core indicator 33 e que no
caso das operações da área da Proteção Costeira, as operações que visam reduzir os riscos de
inundações e galgamentos, concretamente reduzir o risco para as populações das zonas mais
expostas a esses fenómenos, que incluem acções de remodelação de esporões, defesas
aderentes, reposição das condições dos cordões dunares, medidas de regularização fluvial,
reforço de diques, entre outras, e só estas, são as que contribuem para o core indicator 32. A
clarificação introduzida origina este elevado decréscimo face a 2011.

ICN-Tri-014_c – Equipamentos Culturais

Verifica-se uma revisão em baixa da realização contratada face a 2011, dado ter-se verificado a
anulação/rescisão de algumas das operações contratadas e que contribuíam para este
indicador.

ICN-Anual-019

–

Quantidade

de

RUB

valorizada organicamente por ano

O contributo para este indicador foi actualizado, considerando apenas as operações do Eixo II,
pois as operações dos Eixos III e IV, respectivamente, as operações financiadas nas Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira no domínio dos Resíduos Urbanos, consideradas em
2010, não contribuírem directamente para a valorização orgânica de resíduos (não incorporam
estações de tratamento mecânico e biológico). Na sequência desta constatação, deixou de ser

O indicador foi revisto em baixa face à realização contratada de 2011, na medida em que este

planos de emergência de protecção civil

indicador corresponde à população total de Portugal Continental, tendo o número de
habitantes sido revisto em baixa em função dos Censos 2011.
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considerado o contributo das operações de resíduos daqueles Eixos para este indicador.
ICN-Anual-024 – População abrangida por

ICN-Anual-032_b – População abrangida por

O indicador foi revisto em baixa face à realização contratada em 2011, tendo a população

equipamentos desportivos

abrangida por equipamentos desportivos sido ajustada em função dos Censos 2011 e do
número de habitantes dos concelhos onde estes equipamentos se encontram implantados.

ICN-Anual-032_c – População abrangida por

O contributo para este indicador foi ajustado ao número de utilizadores esperado

equipamentos culturais

(média/anual) dos equipamentos culturais apoiados, o que se verifica mais adequado à
tipologia e objetivos dos equipamentos apoiados.

Os indicadores associados ao sector dos Transportes registaram, em 2012, alterações face aos valores já registados em
2010 e 2011 que resultaram quer das novas operações contratadas em 2012, quer da execução de todas as operações
aprovadas e contratadas. Deste modo, no final de 2012, existem 23 projetos de transportes contratados, dos quais 19 no
Continente – Eixo I, 2 na Região Autónoma dos Açores (Eixo III) e 2 na Região Autónoma da Madeira (Eixo IV),
verificando-se um acréscimo de 7 novos projetos – 4 novos projetos aprovados e contratados (AE Transmontana, Linha
do Minho: Variante da Trofa, Linha da Beira Baixa - Modernização do troço Castelo Branco/Covilhã/Guarda,
Modernização da Linha de Sintra: troço Barcarena-Cacém), 2 projetos transitados relativos ao Metro do Porto e 1
projeto de requalificação de portos contratado em 2012.
Dos 23 projetos contratados, 13 estão concluídos no final de 2012, contribuindo para a realização executada deste
indicador. Verifica-se um grau de aproximação ao “Valor-objetivo” fixado de 50%.
Relativamente às infraestruturas rodoviárias (core indicators 14 e 15), verifica-se um acréscimo significativo face aos
anos anteriores quer nas quantidades contratadas, como na execução das mesmas. Com efeito, contribuem para o
indicador 14 no que diz respeito à realização contratada (144,95 km) as operações Integração do Porto de Leixões nas
Auto-estradas do Mar (1ª Fase), Construção da 3ª fase da Via de Cintura Portuária do Porto de Aveiro, AE Transmontana
(operação aprovada em 2012 e que prevê a construção de 133 km de nova rodovia), Integração do Porto de Leixões nas
3

Auto-Estradas do Mar (2ª fase), CRIL - Buraca/Pontinha e Ligação em Via Expresso ao Porto do Funchal . No caso do
indicador 15 contribuem para a realização contratada (138,87 km) as operações AE Transmontana (133 km), CRIL Buraca/Pontinha (4,42 km) e Ligação em Via Expresso ao Porto do Funchal (1,5 km).
Assim, as novas estradas construídas incluídas nas RTE-T e que já se encontram concretizadas no final de 2012 são os
troços relativos ao fecho da CRIL (Buraca-Pontinha) – 3,65 km, à Ligação Via Expresso ao Funchal - 1,5 km no total, à 1ª
fase de integração do Porto de Leixões - 2,08 km, à 3ª fase da Via de Cintura Portuária do Porto de Aveiro – 2,12 km e AE

3

No âmbito da requalificação das infraestruturas portuárias, está prevista a construção de cerca de 6 Km de acessos rodoviários, dos
quais 4,2 Km já estão concluídos e que contribuem para o core indicator 14- Km de novas estradas.
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Transmontana com 83,5 km já construídos (dos 133 km previstos).

Projeto - AE Transmontana | Beneficiário EP - Estradas de Portugal, SA
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Projeto - CRIL- Buraca/Pontinha |
Beneficiário - EP - Estradas de Portugal, SA
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Projeto - Ramal de Ligação Ferroviária ao
Porto de Aveiro | Beneficiário - Rede
Ferroviária Nacional - REFER, EPE

Projeto - Ligação Via Expresso ao Porto do
Funchal | Beneficiário - RAMEDM - Estradas
da Madeira, S.A

No domínio das infraestruturas ferroviárias (core indicators 17, 18 e 19), também existiram alterações decorrentes da
aprovação de duas novas operações: Linha do Minho – Variante da Trofa e Linha da Beira Baixa - Modernização do troço
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Castelo Branco/Covilhã/Guarda.
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Linha do Minho – Variante da Trofa |
Beneficiário - Rede Ferroviária Nacional REFER, EPE

Assim, para os indicadores 17 e 18, contribuem as operações contratadas relativas à Ligação Ferroviária Sines/Elvas
(Espanha) I: Variante de Alcácer (2ª fase), Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) II: Estação da Raquete em Sines e
Ramal de Ligação Ferroviária ao Porto de Aveiro. Contribui para a realização executada deste indicador (40,7 km),
apenas a operação Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) I: Variante de Alcácer (2ª fase) e os 8,96 km de ferrovia já
concluídos respeitantes ao Ramal Ferroviário do Porto de Aveiro.

Projeto - Ligação Ferroviária Sines/Elvas
(Espanha) II: Estação da Raquete em Sines |
Beneficiário - Rede Ferroviária Nacional REFER, EPE

sua realização (contratada) são as operações Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) III: Modernização do troço
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No que concerne ao indicador 19 - Nº de Km de Ferrovias reconstruídas, verifica-se que as operações que relevam para a

Bombel e Vidigal a Évora, Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) II: Estação da Raquete em Sines e Linha da Beira
Baixa - Modernização do troço Castelo Branco/Covilhã/Guarda sendo que as três operações também contribuem para a
execução deste indicador, por se encontrarem concluídas (163,12 km).
Por último, no que respeita aos transportes, verifica-se o contributo de um conjunto de projetos aprovados no âmbito
do domínio de intervenção Ações Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano (Eixo V) para o acréscimo de população
servida pela expansão de sistemas de transporte urbanos, estimada em cerca de 279 mil pessoas em 2011, foi revisto
em baixa em 2012 (252.629), que foi ajustado tendo em consideração i) por um lado, o ajustamento que foi introduzido
relativamente à população servida por aqueles projetos, nomeadamente considerando a população dos concelhos e/ou
freguesias urbanas dos concelhos, dependendo do grau de abrangência geográfico destes projetos (estes projetos dizem
respeito a Acções em ambiente urbano); ii) por outro lado, a atualização da contabilização da população em função dos
Censos 2011.
Não existem, no sector das Energias Renováveis, projetos aprovados ou contratados até ao final do ano de 2012.
Nos domínios do Ambiente concorrem diretamente para os resultados associados aos indicadores 25 - Acréscimo de
população servida nos sistemas de abastecimento de água intervencionados a 27 - Nº de projetos de Resíduos Sólidos, as
operações aprovadas e contratadas no âmbito do Eixo II – Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização
de Riscos, dos domínios de intervenção Ciclo Urbano da Água, Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva e
Valorização dos Resíduos Urbanos.
Verifica-se, em 2012, um acréscimo face a 2011, dos indicadores relativos ao avanço dos sistemas ambientais, sendo de
destacar o número de Km de rede de abastecimento de água (nova ou a reabilitar/intervencionar) nos sistemas em baixa
e alta, que passou de 1.538 para 2.284 e do número de km de coletores de drenagem de águas residuais (nova ou a
reabilitar/intervencionar), que passou de 3.255 para 4.707.
Estes indicadores constam do anexo I a este relatório, como Indicadores Comuns Nacionais VT-ICN-Tri-011 e VT-ICN-Tri012. É ainda de destacar, em 2012, as 431 ETAR contratadas (Indicador VT-ICN-Anual-018) face às 359 apuradas em
2011, expressando, desta forma quer o contributo das operações na área do tratamento de águas residuais que foram
contratadas em 2012, quer a reprogramação de algumas das operações aprovadas no âmbito do domínio Rede
Estruturante de Abastecimento de Água e Tratamento de Águas Residuais. O acréscimo verificado na realização
contratada dos Indicadores Comuns Nacionais VT-ICN-Tri-011 e VT-ICN-Tri-012 tem a mesma justificação.
No que respeita a concretizações que refletem o financiamento comunitário aprovado, no final de 2012, encontram-se
construídas ou remodeladas 239 das 431 ETAR previstas nas operações contratadas, ou seja 55% e no que respeita aos
ICN 011 e ICN 012, verifica-se uma concretização de 640 Km de rede de abastecimento de água e 1.425 Km de coletores
de drenagem de águas residuais.
A população que passará a beneficiar de sistemas públicos de abastecimento de água e tratamento de águas residuais

população servida nos sistemas de abastecimento de água intervencionados e 26 - Acréscimo de população servida nos
sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais intervencionadas), decorrente essencialmente do contributo das
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também regista um aumento face a 2011, como se retira da leitura da tabela 2.1 (core indicators 25 - Acréscimo de

operações transitadas e da revisão em alta do contributo das operações do sistema primário de abastecimento de água
do EFMA para o core indicator 25 - Acréscimo de população servida nos sistemas de abastecimento de água
intervencionados, após a confirmação dos pressupostos da reprogramação de 2011 relativamente ao enquadramento de
todas as operações no Eixo II, na medida em que se tratam de operações relativas a Sistemas de Abastecimento de Água.
Esta revisão, conforme referido anteriormente, passou por incluir toda a população que beneficia do abastecimento de
água nos sistemas intervencionados, no âmbito das 9 operações aprovadas, tendo ainda sido atualizado o número de
habitantes dos concelhos servidos de acordo com os Censos 2011.
Refira-se a propósito da realização executada do indicador 25 - Acréscimo de população servida nos sistemas de
abastecimento de água intervencionados que, das 135.529 pessoas que passam a beneficiar de sistemas de
abastecimento de água, 116.915 passam a ser beneficiadas por via da concretização das infraestruturas do
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (Adutor Brinches-Enxoé, Ligação Pisão – Roxo, Adutor de Pedrógão e
Reservatório da Orada – Margem Esquerda, Estação Elevatória de Pedrógão - Margem Esquerda - 2.ª fase, Adutor PisãoBeja) que já se encontram concluídas.
No que respeita à população beneficiada pelos sistemas públicos de tratamento de águas residuais, verifica-se que os
sistemas já concluídos, beneficiam adicionalmente cerca de 736 mil pessoas.

Projeto - Construção da Estação de
Tratamento de Águas Residuais da Povoa de
Santarém | AS - Empresa das Águas de
Santarém EM, SA

Também no domínio da Valorização de Resíduos Urbanos, verifica-se um acréscimo face ao ano transato tendo em
conta as 6 operações que transitaram dos Programas Operacionais Regionais durante o ano de 2012, elevando o
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Número de projetos de Resíduos Sólidos para 19 (Indicador 27). No que se refere à Quantidade de Resíduos Urbanos
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Biodegradáveis (RUB) valorizados organicamente por ano (indicador ICN-Anual-019, anexo I), a realização contratada
foi revista em baixa – passou de de 496.462 ton/ano para 420.000 ton/ano, o que se deve aos factores já explicados
anteriormente.
As infraestruturas concluídas já contribuem para um acréscimo da capacidade instalada para a valorização orgânica e
energética de RUB de 255.000 ton/ano.
No domínio da “Recuperação de Passivos Ambientais”, o conjunto das 22 operações contratadas até ao final de 2012
permitiram já reabilitar 4,26 km2 de áreas degradadas e contaminadas (indicador 29), dos 8,22 km2 associados às
operações contratadas.

Projeto - Recuperação Ambiental da Área
Mineira de Senhora das Fontes |
Beneficiário - EDM - Empresa de
Desenvolvimento Mineiro, S.A.

Ainda no que respeita aos core indicators da área do ambiente há a referir que o indicador 28 - Nº de projetos visando a
melhoria da qualidade do ar, passa de 4 no ano 2011 para 5 no ano 2012, considerando-se que existia mais um dos
projetos já aprovados que poderia dar um contributo para este indicador (contribuem para este indicador os projetos
incluídos nos temas prioritários 25, 28, 43, 52) encontrando-se já concluída a operação Projeto CicloRia do Domínio
Ações Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano, que contribui para a realização executada deste indicador.
Importa ainda referir que se inclui neste relatório reporte de dados relativos à área temática das alterações climáticas

4

Este indicador é o equivalente ao Indicador de Eixo Capacidade instalada de valorização orgânica e energética de RUB no âmbito dos
projetos financiados pelo POVT (mil ton/ano)
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expressa no core indicator 30 - Redução de emissões de gases com efeito de estufa (CO2 equivalentes Kt), com uma

realização contratada de 5,51 kt/ano contribuindo para o apuramento a operação Extensão da Rede de Metro do Porto
entre Estádio do Dragão e Venda Nova do Eixo I.
Passando ao domínio da Prevenção e Gestão de Riscos, registou-se em 2012 um acréscimo ao nível dos indicadores que
lhes estão associados. O nº de projetos de prevenção de riscos passou de 213 para 326 – valor que se decompõe entre
as três áreas de intervenção de acordo com os valores inscritos no anexo I, indicador VT-ICN-Tri-013 – e a população que
beneficia dessas intervenções que registou também um aumento, no que concerne à população que beneficia de
medidas de proteção contra incêndios e outros riscos naturais e tecnológicos.
Estes acréscimos registaram-se essencialmente por via das operações que transitaram dos Programas Operacionais
Regionais do Domínio de Intervenção Prevenção e Gestão de Riscos.
Importa aqui referir o grau de concretização daqueles indicadores no final de 2012, com 132 projetos concluídos e cerca
de 4,7 milhões de pessoas que já beneficiam de medidas de proteção contra outros riscos naturais e tecnológicos,
implementadas no âmbito das operações do domínio de intervenção Proteção e Gestão de Riscos. No apuramento dos
números de população servida acima referidos excluem-se, naturalmente, as operações cuja cobertura territorial
abrange todo o território nacional continental, sendo exemplo disso algumas operações promovidas pela Autoridade
Nacional de Proteção Civil.
Ainda a este respeito é de salientar que se verifica uma revisão em baixa do core indicator 32 - População que beneficia
de medidas de proteção contra cheias e inundações pelos motivos explicados anteriormente.

Projeto - Obras de Grande Ampliação e
Remodelação para Novas Instalações do Quartel
dos Bombeiros V. de Montemor-o-Novo |
Beneficiário - Associação dos Bombeiros Voluntários
de Montemor-o-Novo

Ainda neste contexto, e no que se refere ao domínio da Proteção Costeira, regista-se que 23 das 44 operações

para redução do risco associado à dinâmica costeira. No caso do indicador km de costa intervencionada para a
contenção ou diminuição da ocupação antrópica em área de risco - 10,45 km, a quantidade foi revista, considerando-se
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contratadas até final do ano de 2012, contribuem diretamente para a intervenção de 57,78 km de extensão de costa

que contribuem para este indicador as operações que contemplam ações de reordenamento das acessibilidades às
praias, dos percursos pedonais nas arribas, de demolição de construções que ocupam o sistema dunar, resultando por
essa via na diminuição face a 2011. A execução das operações permite concluir que estão já intervencionados 46,91 km
de extensão de costa para redução do risco associado à dinâmica costeira e 9,8 km de extensão de costa para a
5

contenção ou diminuição da ocupação antrópica em área de risco .
As áreas da Educação, Reabilitação urbana, e Inclusão Social, que se refletem nos indicadores 34 a 41 da tabela 2.1
concentram o investimento previsto no Eixo V – Infraestruturas e Equipamentos para a Valorização Territorial e o
Desenvolvimento Urbano e registam também valores que devem ser destacados.
Aqui, será de realçar em particular, no domínio da Requalificação das Redes de Escolas do Ensino Secundário, a
aprovação e contratação até ao final do ano de 2012 de mais 30 operações que se traduziram no aumento do Nº de
projetos (Educação) - core indicator 36, entendido pelo número de escolas intervencionadas, de 119 para 129. A
desagregação do indicador ICN-TRI-015 apresentado no anexo I permite perceber a distribuição dos projetos aprovados
em cada um dos ciclos de ensino, prevalecendo as 112 escolas com ensino secundário e 17 infraestruturas universitárias,
uma vez que as operações relativas às 20 escolas relativas ao 2º e 3º ciclo do ensino básico transitaram para os POR em
2012 no âmbito da operacionalização da reprogramação aprovada no final de 2011.
Neste ponto, não se pode deixar de destacar que se encontram já intervencionadas 92 estabelecimentos de ensino, o
que representa um grau de concretização face ao “valor-objetivo” definido para o indicador 36 de 71%.
Também o número de alunos que beneficiam das intervenções (core indicator 37), que ascende a cerca de 190 mil (mais
cerca de 19.600 alunos face a 2011), encontra maior detalhe ao nível dos indicadores nacionais inscritos no anexo I.
Salienta-se que o número de alunos beneficiados resultantes das intervenções concluídas já ascende a 126.916.
Ressalva-se a este propósito, que por questões de definição metodológica, não se encontra incluído neste indicador o
número de escolas e de alunos que beneficiam da intervenção de infraestruturação em termos de equipamentos
informáticos, ao abrigo da operação Kit tecnológico nas Escolas Secundárias que beneficia um total de 249 escolas e
cerca de 90 mil alunos.
Os já mencionados projetos na área da educação, juntamente com as operações contratadas no âmbito das
Infraestruturas e Equipamentos Desportivos contribuem para o crescimento do Nº de projetos dirigidos aos jovens e às
minorias…, (core indicator 41) alargando os resultados do Programa nas vertentes da inclusão social e do reforço da
coesão territorial. Neste domínio, encontram-se concluídos 163 projetos, o que representa uma concretização de 76,5%
(aplica-se a este indicador o que anteriormente foi referido em relação ao indicador 36, designadamente a transição das

5

Aqueles indicadores correspondem aos indicadores ICN-AAE-023 e ICN-AAE-024 inscritos no Anexo I, respetivamente,
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escolas do 2º e 3º ciclo de ensino básico para os POR).

Projeto - Centro de Alto Rendimento de Surf de
Peniche | Beneficiário - Câmara Municipal de
Peniche

Este conjunto de projetos, bem como aqueles que têm enquadramento nos domínios das Ações Inovadoras para o
Desenvolvimento Urbano e Redes de Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional – este último nas áreas da
Cultura – do Eixo V, conjugam-se no seu contributo para a reabilitação urbana e requalificação das cidades, sendo
avaliados pelo Nº de projetos que asseguram a sustentabilidade e melhoram a atratividade das cidades (core indicator
39). Neste sentido é de referir que se verifica um acréscimo face a 2011 no que diz respeito à realização contratada (225)
e realização executada (167), representando uma concretização de 74% face ao valor-objetivo.
No conjunto das intervenções nas várias áreas temáticas acima mencionadas, prevê-se que a conclusão dos projetos já
contratados permita a criação de cerca de 3.395 novos postos de trabalho (a repartição destes posto de trabalho em
função do género ficará disponível após a conclusão das operações e a sua entrada em exploração), ou seja, empregos
criados como resultado direto da exploração dos projetos apoiados. O acréscimo verificado prende-se sobretudo com o
contributo das novas operações aprovadas e das operações que transitaram dos Programas Operacionais Regionais.
No que respeita a realizações efectivas, verifica-se que com a entrada em exploração das infraestruturas (considerando
que, por exemplo, algumas das operações que transitaram dos PO Regionais, encontram-se no final de 2012, em
exploração, como é o caso das infraestruturas relativas ao Metro do Porto), pode-se afirmar que foram criados, em fase
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de exploração, 642 postos de trabalho que se repartem entre 520 homens e 122 mulheres.
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Projeto - Projeto de Reabilitação da antiga Fábrica
dos Leões para o Complexo de Arquitetura e Artes
Visuais da Universidade de Évora | Beneficiário Universidade de Évora
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Projeto - Infraestruturas do Ensino Superior
IPL/Peniche – Construção da 2ª fase do edifício
pedagógico da Escola Superior de Tecnologias do Mar
(ESTM) e da cantina dos serviços sociais da ESTM |
Beneficiário – Instituto Politécnico de Leiria
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2.1.2 Realização financeira do Programa Operacional
Na vertente financeira, 2012 assumiu-se como um ano singular na implementação do Programa, ultrapassando
largamente os valores de execução atingidos em 2011 e superando também os valores de 2010, que era até então o ano
de maior execução financeira desde o arranque do POVT. Com efeito, o Fundo – associado à despesa efetivamente paga
pelos beneficiários finais – validado em 2012 pela Autoridade de Gestão e pelos Organismos Intermédios totalizou cerca
de 918 milhões de euros, resultantes dos acréscimos de 753 milhões de euros de Fundo de Coesão e 164 milhões de
FEDER face às respetivas execuções acumuladas até ao final do ano anterior. Os montantes executados em 2012
correspondem, assim, a cerca de 38% do financiamento a comunitário executado desde o início do atual período de
programação – 54% no caso do Fundo de Coesão e 16% no FEDER – e traduzem, no total, um aumento de 60% face aos
valores anuais que haviam sido executados em 2011.

Gráfico nº 1 - Execução Financeira Anual do POVT, por Fundo Comunitário
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1.396,43

FEDER

75,96

541,92

243,54

164,08

1.025,51

Total POVT

238,76

693,51

572,13

917,54

2.421,93

Os valores apresentados encontram, evidentemente, tradução na evolução da taxa de execução do Programa e dos
respetivos Fundos. Partindo da taxa de execução de 34,6% registada no final de 2011, a taxa de execução atingiu os
55,8% no final de 2012 – o que representa um acréscimo de 21,2 pontos percentuais (contra um crescimento de 14,6
p.p. no ano anterior). Ao nível de cada Fundo, os ritmos de crescimento são, contudo, diferenciados. No Fundo de
Coesão o crescimento foi, em 2012, exponencial, com o aumento de 24,6 p.p. (face aos 10,7 p.p. registados em 2011) a

situou-se próximo dos 13 p.p. (face aos 28,5 p.p. verificados em 2011), valor que é consequência do avanço já verificado
nos anos anteriores e que espelha um nível médio de concretização dos projetos superior ao verificado no Fundo de
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impulsionar, em grande medida, a evolução global do Programa. Ao nível do FEDER, o aumento da taxa de execução

Coesão – atente-se, a este propósito, aos valores do indicador “Taxa de Realização” para cada um dos Fundo,
apresentados no anexo II deste relatório, com uma diferença substancial entre os 55,8% do Fundo de Coesão e os 80,7%
do FEDER.
Note-se, ainda, que esta é uma imagem agregada do POVT e dos dois Fundos – e ponderada pelo peso relativo desses
Fundos na dotação financeira do Programa – e que, decomposta ao nível dos Eixos Prioritários, respetivos Domínios de
Intervenção e operações encontra significativas assimetrias de execução, naturalmente justificadas por fatores diversos
que serão detalhados ao longo deste relatório e que estão relacionados com aspetos como o calendário da abertura dos
períodos de candidatura e momento de aprovação das operações, a dimensão e complexidade dos projetos, os
cronogramas de implementação dos próprios projetos, as dificuldades dos beneficiários face ao contexto económico e
financeiro do país, os efeitos produzidos pelas reprogramações do POVT e do QREN em dezembro de 2011 e dezembro
de 2012 e outras medidas adotadas pela coordenação política e técnica do QREN e pela Autoridade de Gestão para
acelerar a execução dos projetos e, consequentemente, dos Fundos.

Milhões €

Gráfico nº 2 - Evolução Execução, por Fundo, e Taxa de Execução do POVT
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Gráfico nº 3 - Evolução do Gap Aprovação-Execução no Fundo de Coesão e no FEDER
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Ainda antes de uma análise mais detalhada da performance de cada um dos Eixos Prioritários e respetivos Domínios de
Intervenção, que será conduzida no capítulo 3 deste relatório, vale a pena destacar alguns aspetos que determinaram as
dinâmicas de execução em ambos os Fundos ao longo do ano de 2012 e que justificam a evolução dos montantes
executados e respetiva taxa evidenciados nos gráficos nº 2 e 3.
Num contexto económico e financeiro dificultador da celeridade na concretização dos projetos já aprovados, e
particularmente constrangedor do investimento público face ao esforço de consolidação orçamental inerente ao
programa de ajustamento económico e financeiro com que o país está comprometido, a evolução da execução
financeira dos projetos e, consequentemente, do Programa, foi condicionada pela capacidade dos beneficiários
executarem os seus projetos, mesmo considerando os mecanismos implementados ao nível do QREN e pela Autoridade
de Gestão para reduzir o esforço financeiro dos beneficiários e favorecer a liquidez na execução dos Programas (que
detalharemos mais adiante).
Por forma a mitigar essa dificuldade, foram introduzidas, com a reprogramação do Programa no final de 2011, alterações
ao nível das taxas médias de comparticipação dos Eixos Prioritários, cujo aumento do valor médio de 70% (excetuando o
Eixo Prioritário da Assistência Técnica) para 85% (84,42% no Eixo V) permitiu o incremento das taxas aprovadas nos
projetos na grande maioria dos domínios de intervenção – operacionalizado na sequência da revisão dos Regulamentos
Específicos em agosto de 2012 –, aplicando-se de forma retroativa sobre toda a despesa (e correspondentes
pagamentos) das operações que, a 1 de agosto de 2012, não estivessem ainda encerradas e fossem promovidas por
entidades públicas que integrassem o perímetro de consolidação das contas públicas.
Recorde-se que já em 2011 havia sido efetuado um aumento de taxas de cofinanciamento e implementados regimes de
majoração em alguns domínios de intervenção do Eixo II, mas o seu efeito circunscrito e transitório – a taxa majorada
seria aplicada durante um período limitado e num número muito limitado de domínios de intervenção – foi entretanto
alargado em abrangência e duração.
A aceleração da evolução da taxa de execução observada no mês de agosto (ver gráfico nº 2) é em grande medida
justificada pela concretização desta alteração e pela validação do Fundo comunitário dela resultante.
Por outro lado, a dotação financeira do Programa, em particular no Fundo de Coesão, está ajustada à existência de um
conjunto significativo de Grandes Projetos – na sua grande maioria já aprovados pela Autoridade de Gestão – que
refletem a natureza infraestrutural de prioridade estratégica nacional da agenda da valorização do Território mas que,
ao mesmo tempo, condicionada a sua execução ao ritmo de implementação desses projetos. Justifica-se, desta forma,
que a evolução da execução dos Fundos e do próprio Programa esteja fortemente correlacionada com a execução desse
conjunto de projetos e, no caso do FEDER, da execução do conjunto de projetos enquadrados no Programa de
Modernização das Escolas com Ensino Secundário.
Por conseguinte, a aprovação, entre novembro e dezembro, do Grande Projeto AE Transmontana, que registava já um

Escolas com Ensino Secundário também em estado de avançada concretização permitiu a apresentação de um número
significativo de pedidos de pagamento e, com um substancial esforço da parte da estrutura da Autoridade, a validação
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elevado grau de execução física, bem como de um conjunto de projetos da 3ª fase do Programa de Modernização das

da despesa correspondente, impulsionando de forma decisiva os valores da execução financeira do Programa no mês de
dezembro. O mesmo efeito foi também visível em abril, aquando da transição do Programa Operacional Regional do
Norte dos dois projetos promovidos pela Metro do Porto, S.A., cuja execução era já então muito significativa.
Por último, o ritmo a que os pedidos de pagamento são apresentados pelos beneficiários é determinante para,
considerado o necessário tempo de análise e validação por parte da Gestão, traduzirem-se em despesa validada e em
pagamentos da comparticipação comunitária atribuída. A este nível, o número total de pedidos apresentados, mesmo
excluindo aqueles que haviam sido apresentados às Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais Regionais ainda
antes da operacionalização da transição prevista com a Reprogramação do QREN e dos PO de dezembro de 2011, foi
largamente superior ao registado em anos anteriores, e ainda que se tenha verificado alguma melhoria na regularidade
com que os pedidos de pagamentos são apresentados à Autoridade de Gestão, manteve-se a tendência dos anos
anteriores para uma (forte) aceleração no último trimestre do ano, o que ajuda a explicar, juntamente com o efeito dos
projetos acima referidos, a aceleração verificada no últimos meses de 2012.
Ao nível dos Eixos Prioritários o ritmo da execução financeira continua, como nos anos anteriores, em velocidades
distintas, embora com uma significativa inversão no peso relativo de cada um dos Fundos para a execução global do
Programa: pela primeira vez desde 2009 o Fundo de Coesão teve um contributo para o valor executado pelo Programa
superior ao do FEDER. O gráfico nº 4 evidencia claramente essa evolução.
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Gráfico nº 4 - Evolução da execução do POVT, por Eixo Prioritário
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No FEDER (Eixos Prioritários V e VI), a desaceleração tem explicação óbvia, na medida em que os níveis de concretização,
já bastante elevados – a taxa de execução financeira situa-se nos 80% em resultado do elevado nível de realização
financeira de grande parte das operações aprovadas, conforme apresentado no anexo II deste relatório, nomeadamente
nos domínios da Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário e das Infraestruturas e Equipamentos
Desportivos, aliados ao compromisso da totalidade da dotação do Eixo V, deixam por executar um valor cada vez menor.
No Fundo de Coesão, não obstante a aceleração verificada em 2012, e reconhecendo realidades distintas entre os Eixos
financiados por este Fundo, mantém-se (por comparação com o FEDER) uma taxa de execução relativamente baixa –
45,6% – que espelha dois aspetos fundamentais: i) com exceção do Eixo I (em situação de ligeiro overbooking após a
concretização da Reprogramação de dezembro de 2012 e a aprovação, também no final do ano, de 3 grandes projetos –
a AE Transmontana, já acima referida, a Linha da Beira Baixa - Modernização do troço Castelo Branco/Covilhã/Guarda e
a Modernização da Linha de Sintra: troço Barcarena-Cacém), está ainda por comprometer em novas candidaturas uma
parcela significativa da dotação – 360 milhões de euros no Eixo II, 69 milhões de euros no Eixo III e 179 milhões de euros
no Eixo IV; ii) mesmo considerando apenas os projetos já aprovados, e novamente excluindo o Eixo I desta análise, os
restantes Eixos registam dificuldades evidentes na sua execução, evidenciada pelas taxas de realização apresentadas no
anexo II deste relatório e, ao nível dos domínios de intervenção que integram cada um dos Eixos, no gráfico nº 6.
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Gráfico nº 5 - Programação, aprovação e execução do POVT, por Eixo Prioritário
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Gráfico nº 6 - Taxas de Realização Financeira (executado/aprovado) do POVT, por Domínio de Intervenção
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Os valores da execução financeira acima apresentados correspondem aos montantes de Fundo associado à despesa
certificável validada pela Autoridade de Gestão (e pelos Organismos Intermédios em que essa competência está
delegada), entendida como despesa elegível efetivamente paga pelos beneficiários em resultado da concretização dos
projetos. Contudo, a execução financeira do Programa e dos projetos é também traduzida, até de forma mais direta,
pelo volume de pagamentos efetuados a favor dos beneficiários na sequência dos pedidos de pagamento apresentados
à Autoridade de Gestão e/ou aos Organismos Intermédios e, naturalmente, pelos fluxos financeiros entre a Comissão
Europeia e o Programa (intermediados pelo IFDR, enquanto Autoridade de Certificação e Entidade Pagadora dos
Fundos).
Até ao final de 2012 tinham sido pagos aos beneficiários 2.451 milhões de euros, dos quais 1.410 milhões de euros
através do Fundo de Coesão e 1.041 milhões de euros através do FEDER. Nestes valores importa sublinhar, desde logo,
que só em 2012 foram efetuados pagamentos no valor de 759 milhões de euros de Fundo de Coesão e 351 milhões de
6

euros de FEDER , totalizando cerca de 1.110 milhões de euros; ou seja, os pagamentos efetuados em 2012
correspondem a cerca de 45% do volume total de pagamentos a favor dos beneficiários efetuados desde o início do
período de programação (ou 54% e 34% se considerados os pagamentos no Fundo de Coesão e no FEDER,

6

Os valores apresentados incorporam o efeito das transições de operações entre Programas Operacionais e entre Fundos.

Relatório de Execução | POVT | 2012

Pág.75

respetivamente).

Quadro nº 3 - Pagamentos a favor dos beneficiários finais
Unid: euros
2007-2012

2012

Adiantamentos não
Pagamentos

certificáveis
Contra-fatura

Top-Up

1

2

por reembolso

3

Total

Top-Up

Total

%

4=1+2+3

5

6

7=6/4

Total POVT

614.718.290

69.736.507

1.766.915.072

2.451.369.868

69.736.507

1.110.068.610

45%

Fundo de Coesão (Total)

502.686.136

45.090.314

862.430.482

1.409.855.177

45.090.314

758.894.712

54%

Fundo de Coesão (AG)

463.032.971

44.738.560

805.923.765

1.313.343.542

44.738.560

730.545.215

56%

Fundo de Coesão (OI)

39.653.165

351.754

56.506.717

96.511.636

351.754

28.349.497

29%

OI RAA

20.196.079

0

31.220.339

51.416.417

0

16.576.025

32%

OI RAM

19.457.086

351.754

25.286.378

45.095.218

351.754

11.773.472

26%

FEDER

112.383.909

24.646.192

904.484.590

1.041.514.691

24.646.192

351.173.898

34%

Existem vários fatores que ajudam a perceber de que forma o volume de pagamentos do Programa assumiu esta
expressão em 2012, mesmo quando comparado com o acréscimo registado na execução demonstrado no início deste
ponto do relatório.
O primeiro relaciona-se, evidentemente, com as mesmas razões que impulsionaram a execução, ou seja, com o efeito
combinado da reprogramação de 2011 e de 2012, nomeadamente pela generalização do aumento das taxas de
cofinanciamento para 85% nos projetos públicos com contribuição direta para a consolidação orçamental financiados
pelo Fundo de Coesão.
Um segundo, ainda ao nível do Fundo de Coesão, prende-se com o já mencionado aumento para 95% da taxa de
cofinanciamento aplicável às operações do Eixo I e com a introdução no respetivo Regulamento Específico de uma nova
modalidade de adiantamento, permitindo pagamentos a este título até ao limite de 95% do financiamento aprovado.
Ao nível do FEDER, a significativa diferença entre o acréscimo da execução (16%) e o acréscimo de pagamentos (34%) é
justificada, em grande parte, pelo desfasamento verificado entre a validação de um volume significativo de despesa em
2011 cujo pagamento correspondente ocorreu, por constrangimentos de tesouraria FEDER, já em 2012.
A estes fatores acresce, ainda, o efeito dos pagamentos a título de top up, sumarizados, juntamento com os demais
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pagamentos aos beneficiários finais, no quadro nº 4.
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Quadro nº 4 – Pagamentos efetuados em 2012 a favor dos beneficiários finais, por tipo
Unid: euros
Eixo I
Adiantamentos “à
fatura”
Top-up
Adiantamento
excecional Eixo I

Eixo II

60.302

81.545.079

18.071.872

26.666.688

Eixo III
13.594.344

Eixo IV

Eixo V

Eixo VI

Totais

2.723.017

52.932.785

3.305.668

154.161.197

351.754

24.646.192

0

69.736.507

126.210.205

126.210.205

Reembolsos

256.853.708

221.137.361

2.981.681

8.698.700

269.654.377

634.874

759.960.702

Totais

401.196.086

329.349.129

16.576.025

11.773.472

347.233.355

3.940.543

1.110.068.610

Os pagamentos aos beneficiários efetuados ao abrigo do mecanismo top up ascenderam a 69,7 milhões de euros, valor
equivalente a 6% dos pagamentos efetuados em 2012. Este valor, aparentemente reduzido (por referência ao acréscimo
de 10% sobre a taxa de eixo prevista pelo mecanismo de derrogação) deve-se ao facto de: i) uma parte muito
significativa da execução do Eixo I – dos 435 milhões de euros executados em 2012, 256 milhões surgiram já próximo do
final do ano – foi validada e comparticipada (paga) já em função da nova taxa de cofinanciamento máxima de 95%
resultantes da alteração do Regulamento Específico (acima referida), não deixando, portanto, margem para o
pagamento de top-up; ii) considerando o período de vigência do mecanismo de top up (aplicável à despesa apresentada
a partir de janeiro de 2012), alguma da despesa validada pela Autoridade de Gestão em 2012 correspondia a pedidos
apresentados fora do período de vigência deste mecanismo, sendo portanto comparticipada à taxa previsto nos
respetivos regulamentos específicos sem beneficiar do top up; iii) os pagamentos de top up pela Autoridade de Gestão
(via IFDR) ou pelos Organismos Intermédios com essa competência, estão limitados, naturalmente, aos montantes
adiantados, a esse título, pela Comissão Europeia, o que no caso dos pagamentos FEDER limitou, como veremos de
seguida, os pagamentos aos beneficiários.
A disponibilidade dos Fundos para pagamento aos beneficiários é suportada pelos montantes transferidos no início do
período de programação a título de pré-financiamento, a que acrescem os reembolsos da Comissão Europeia com base
na despesa incluída em Certificado e Declaração de Despesas e Pedido de Pagamento (CDDPP), apresentados à Comissão
pelo IFDR (enquanto Autoridade de Certificação), que por sua vez traduz a despesa que é validada pela Autoridade de
Gestão e pelos Organismos intermédios com competência delegada para o efeito (deduzida, quando aplicável, de
correções a título preventivo decorrentes de diversas situações, nomeadamente montantes que possam ser irregulares
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apurados em sede de controlo ou acompanhamento de operações). Na tabela 2.2. apresentam-se, por eixo prioritário,
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os montantes da despesa elegível certificada até ao final de 2012, incluída nos pedidos de pagamento apresentados
pelo IFDR à Comissão Europeia.

Tabela 2.2.: Realização Financeira

Unid: euros

Financiamento
total do
Eixo Prioritário

Base de cálculo

Programa

da contribuição

Operacional

da União (Custo

(União e

Público ou Total)

elegível

Contribuição

certificada paga

pública

pelos

correspondente

2

correspondente
Taxa de

calculado à Taxa

execução (%)

do Eixo*

beneficiários

nacional)
1

Fundo

Total da despesa

3

4

5=3/1 ou 4/1

Eixo Prioritário I
Fundo de Coesão

1.017.612.053

Custo Total

466.348.589

466.348.589

46%

396.394.592

2.099.994.447

Custo Total

791.117.868

784.317.572

38%

672.447.290

205.882.353

Despesa Pública

56.478.736

56.478.736

27%

48.006.719

276.470.588

Despesa Pública

52.375.908

52.375.908

19%

44.519.330

1.099.505.818

1.099.505.818

76%

928.157.523

19.808.735

19.808.735

28%

19.167.639

Eixo Prioritário II
Fundo de Coesão
Eixo Prioritário III
Fundo de Coesão
Eixo Prioritário IV
Fundo de Coesão
Eixo Prioritário V
FEDER

1.438.118.025

Custo Total

Eixo Prioritário VI
FEDER

70.872.438

Despesa Pública

Total Fundo de Coesão

3.599.959.441

1.366.321.101

1.359.520.805

38%

1.161.367.931

Total FEDER

1.508.990.463

1.119.314.553

1.119.314.553

74%

947.325.161

Total PO

5.108.949.904

2.485.635.654

2.478.835.358

49%

2.108.693.092

* NÃO INCLUÍ PAGAMENTOS TOP-UP

Note-se que os valores apresentados na tabela 2.2. diferem da despesa validada pela Autoridade de Gestão do POVT
(ver valores correspondentes no anexo II deste relatório), devido a diversos fatores: pelo facto das datas a que reportam
os últimos CDDPP apresentados à Comissão Europeia em 2012 – 30 de novembro, no último pedido de Fundo de

Na leitura destes valores deve estar presente a distinção entre despesa elegível e Fundo validado (o último é apurado por aplicação
da taxa de cofinanciamento à despesa aprovada e executada), sendo que a análise efetuada no início do presente capítulo teve
sempre por base a execução do Fundo.
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Coesão, e 5 de dezembro, no caso do pedido FEDER – não permitirem incluir toda a despesa que veio a ser validada pela
Autoridade de Gestão até ao final do ano de 2012 e, com significativa relevância (no caso do Eixo I), pela não inclusão
nos últimos CDDPP da despesa já validada associada a Grandes Projetos que ainda não tinham, àquela data, sido objeto
de notificação à Comissão Europeia. O quadro seguinte ilustra essas diferenças.

Quadro nº 5 - Despesa validada e despesa incluída em pedidos de certificação
Unid: milhões de euros
EP I
Despesa Validada (AG /
OI) até ao final de 2012

EP II

EP III

EP IV

Total Fundo
de Coesão

EP V

EP VI

Total FEDER

793,4

832,6

59,0

52,6

1.737,7

1.235,1

20,5

1.255,5

466,3

791,1

56,5

52,4

1.366,3

1.099,5

19,8

1.119,3

327,0

41,5

2,5

0,3

371,4

135,5

0,7

136,2

Despesa incluída em
CDDPP até ao final de
2012
Despesa por incluir em
CDDPP

Aos valores de despesa incluídos em CDDPP até ao final de 2012, acima apresentados, correspondem montantes de
contribuição comunitária de 1.255 milhões de euros, no caso do Fundo de Coesão, e 974 milhões de euros, no FEDER, já
incluindo as parcelas de top-up (calculadas nos termos da anteriormente mencionada alteração ao Regulamento (CE) n.º
1083/2006). Individualizando o ano de 2012, os montantes a reembolsar pela Comissão Europeia, em função das
despesas certificadas neste ano, ascendem a 759,5 milhões de euros de Fundo de Coesão e 184,8 milhões de euros de
FEDER; ou seja, correspondem a 61% e a 19% dos pagamentos efetuados pela Comissão desde o início do período de
programação em cada um dos Fundos (excluídos os montantes pagos a título de pré-financiamento).

Quadro nº 6 - Despesa certificada junto da Comissão Europeia
Unid: milhões de euros
2007-2012
Eixo

2012

Fundo

Despesa

Fundo

Despesa

Certificada

Reembolso

Fundo de Coesão

1.366,3

1.161,4

93,3

1.254,7

799,5

679,6

79,9

759,5

FEDER

1.119,3

947,3

26,6

973,9

194,7

164,9

19,9

184,8

POVT

2.485,6

2.108,7

119,9

2.228,6

994,2

844,5

99,8

944,3

Total

Certificada

Reembolso

Top-Up

Total
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No entanto, a concretização dos pagamentos pela Comissão nem sempre ocorre no mesmo ano em que os pedidos de
pagamento são apresentados – os pagamentos dos últimos CDDPP apresentados em 2011 e 2012 concretizaram-se só
no ano seguinte –, pelo que os montantes efetivamente pagos e os correspondentes fluxos financeiros entre a Comissão
e o PO refletem esse desfasamento. Assim, foram efetivamente transferidos para o Programa, até ao final de 2012, cerca
de 1.114 milhões de euros de Fundo de Coesão – o último CDDPP do ano, apresentado em 20 de dezembro e a que
correspondia um pedido de 141 milhões de euros, foi pago já em 2013 – e 954 milhões de euros em FEDER – o último
CDDPP do ano, apresentado em 21 de dezembro e a que correspondia um pedido de 20 milhões de euros, foi também
pago já em 2013.
O quadro seguinte resume os fluxos financeiros, acumulados ao final de 2012, registados entre a Comissão Europeia e o
POVT, incluindo também os fluxos entre a Autoridade de Gestão os Organismos Intermédios e, ainda, os fluxos entre
estas entidades e os beneficiários, procurando dar uma ideia sintética da posição financeira global do Programa.
Quadro nº 7- Posição financeira do POVT a 31 de dezembro de 2012
Unid: Euros
Pagamentos da CE *

Juros
obtidos

Préfinanciamento

Reembolsos

Top-Up

pelo préfinanciame
nto

1
Fundo

de

Coesão **
FEDER

2

3

4

229.497.414

1.035.166.870

78.433.403

4.155.377

119.893.402

929.485.229

24.646.192

1.990.752

349.390.817

1.964.652.099

103.079.595

6.146.129

Pagamentos a Beneficiários

Transferências
para os

Reembolsos e

Organismos

adiantamentos

Intermédios

***

5

6

103.694.184
n.a.
103.694.184

Saldo da
Top-Up

7

Total de

conta do

Pagamentos

POVT

8=6+7

9=1+2+3+45-8

1.268.604.982

44.738.560

1.313.343.542

-69.784.661

1.016.868.499

24.646.192

1.041.514.691

34.500.885

2.285.473.480

69.384.752

2.354.858.233

* Valor dos reembolsos e de Top Up apurados de acordo com as datas efetivos dos pagamentos
** Não inclui pagamentos a beneficiários finais efetuados pelos Organismos Intermédios com subvenção global
*** Inclui acertos entre Fundos decorrentes das transições entre Eixos/Fundos
Pagamentos da CE

Juros
obtidos

Préfinanciamento

pelo préReembolsos

Top-Up

financiame
nto

1

2

3

4

Pagamentos a Beneficiários

Transferências
para os
Organismos
Intermédios

Reembolsos +
Adiantamentos
(que não Top-

Saldo
Total de

Top-Up

das

contas do OI

Pagamentos

Up)
5

6

7

8=6+7

9=5-8

58.250.000

51.416.417

0

51.416.417

6.833.583

IDR (Organismo Intermédio da RA Madeira)

45.444.184

44.743.464

351.754

45.095.218

348.965

103.694.184

2.381.633.362

69.736.507

2.451.369.868

Total POVT
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DRPFE (Organismo Intermédio da RA Açores)
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A propósito do quadro nº 7, deve ser feita menção aos seguintes aspetos:


A primeira seção do quadro respeita aos fluxos financeiros na ótica da Autoridade de Gestão, permitindo apurar
o saldo de conta de cada um dos Fundo. Isto significa que são incluídos como “saídas” os pagamentos aos
beneficiários efetuados pelo IFDR (enquanto Entidade Pagadora) no âmbito dos projetos enquadrados nos Eixos
e Domínios de Intervenção a cargo da Autoridade de Gestão e do Organismo Intermédio responsável pelo
Domínio de Intervenção “Prevenção e Gestão de Riscos”, bem como as transferências a favor dos Organismos
Intermédios cuja delegação de competência prevê subvenção global (autonomia para efetuar pagamentos aos
beneficiários) – Direção Regional de Planeamento e Fundos Estruturais, da Região Autónoma dos Açores, e
Instituto de Desenvolvimento Regional, da Região Autónoma da Madeira. Os pagamentos efetuados por estes
Organismos diretamente aos beneficiários não são aqui contabilizados.



A segunda seção do quadro detalha apenas a situação de tesouraria, considerando como entradas as
transferências com origem na Autoridade de Gestão no âmbito dos respetivos contratos de delegação de
competências e, como saídas, os pagamentos aos beneficiários finais.



O valor “Total de pagamentos” efetuados aos beneficiários, apresentado na última seção do quadro,
corresponde ao valor apresentado no anexo II deste Relatório, traduzindo os montantes efetivamente
transferidos em 2012 (já líquidos do efeito das recuperações e devoluções).

Por último, e ainda a propósito dos montantes incluídos em certificação até ao final de 2012, merece referência o facto
dos mesmos permitirem o cumprimento, tanto no Fundo de Coesão como no FEDER, das metas da designada Regra n+3
em 2012 – recorde-se que o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho, de 11 de julho, estabelece que é
automaticamente anulada, pela Comissão, a parte de uma autorização orçamental relativa a um Programa Operacional
que não tenha sido utilizada até 31 de dezembro do segundo ano seguinte ao da autorização orçamental (n+2) ou, para
um conjunto de Estados-Membros, no qual se inclui Portugal, cujo PIB entre 2001 e 2003 foi inferior a 85% da média da
UE-25, até 31 de dezembro do terceiro ano seguinte, para as autorizações orçamentais de 2007 a 2010 (n+3).
Mais ainda, os montantes certificados até ao final de 2012 ultrapassam, no caso do FEDER, a meta de 2013 e ficam já
muito próximos da meta de 2014. No caso do Fundo de Coesão a meta de 2013 está ainda por atingir, implicando um
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esforço de execução (acréscimo de despesa a certificar) na ordem dos 520 milhões de euros, no corrente ano.
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Milhões €

Gráfico nº 7: Cumprimento da Regra N+3
3.500
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FEDER
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2.000
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1.000
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Certificado (acumulado)
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Certificado (acumulado)

Metas Regra N+3 // N+2

Quadro nº 8 - Cumprimento da Regra N+3 em 31.12.2012 de acordo com Regulamento nº 539/2010, de 16 de Junho

Programação 2007 a
2010 (a)

Préfinanciamentos
(7,5%)

Regra N+3 em
31-Dez-2012

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

PPI apresentados
% cumprimento
à CE até 31-Dezda Regra N+3
2012
(4)

(5) = (4) / (3)

Fundo de Coesão

985.265.303

229.497.414

755.767.889

1.254.653.920

166%

FEDER

514.719.567

119.893.402

394.826.165

973.947.470

247%

Total
1.499.984.870
349.390.816
1.150.594.054
2.228.601.389
194%
(a) Calculado nos termos da alteração no Reg. 1083/2006, apovada pelo Reg. (EU) nº 539/2010, de 16 Junho,
tendo sido considerado apenas 3/6 do Fundo Programado para 2007 a que acresce o Fundo programado para
2008, 2009 e 2010.

Para a performance do POVT no que respeita ao cumprimento da Regra N+3, onde se destaca a antecipação em um ano
do cumprimento daquela meta relativamente ao FEDER, contribui também positivamente a alteração da forma de
cálculo que foi aprovada pelo Regulamento (EU) n.º 539/2010, de 16 de Junho, que passou a considerar o efeito da
programação Fundo de 2007 de forma diluída a acrescer a cada um dos anos de 2008 a 2013.

2.1.3 Informação sobre a repartição da utilização dos Fundos

previstos na parte C do Anexo II do Regulamento (CE) nº 1828/2006, de 8 de Dezembro, alterado pelo Regulamento (CE)
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A informação do apoio comunitário aprovado, por combinação das diferentes dimensões de categorização, nos termos

nº 846/2009, de 1 de Setembro, será apresentada em suporte excel em complemento a este Relatório.
Complementarmente, apresenta-se de seguida a forma como esse apoio é ventilado por cada uma das seguintes
categorias: Formas de Financiamento, Tipo de Território, e Atividade Económica e Localização. A análise da dimensão
“Tema Prioritário” é realizada separadamente, no ponto 2.1.6., e a performance de cada área de intervenção,
enquadrada por cada um dos Regulamentos Específicos elencados no Anexo III deste Relatório, é efetuada no capítulo 3
deste documento.
Formas de Financiamento
A contribuição comunitária atribuída pelo POVT era, até 2009, exclusivamente atribuída sob a forma de Ajuda não
Reembolsável. Em 2010, com participação do Programa na Iniciativa JESSICA (ver ponto específico do Relatório sobre
este instrumento financeiro), a repartição passou a prever a dotação daquela operação em Outras Formas de
Financiamento, que ficou plasmada na reprogramação do Programa aprovada em dezembro 2011. Esta situação foi
novamente alterada com a decisão de concentrar a participação dos Fundos nesta iniciativa nos Programas Operacionais
Regionais do continente, que encontrou respaldo da reprogramação estratégica do QREN e dos PO, aprovada pela
Comissão Europeia em dezembro de 2012. Contudo, no final de 2012 a migração da participação do POVT na iniciativa
JESSICA para os PO Regionais não estava ainda operacionalizada, pelo que os valores de aprovação e execução do FEDER
no POVT refletiam ainda, no final do ano, a sua participação nessa iniciativa, conforme se percebem pela repartição dos
montantes aprovados e executados apresentada na tabela 2.3.

Tabela 2.3 - Repartição da contribuição da União por Forma de Financiamento
Fundo
Código

Aprovação

Designação
Nº Proj.

1
2

3
4

Ajuda não reembolsável

774

Execução

Montante €

Montante €

Tx EX/AP

3.745.007.405

2.391.934.125

64%

30.000.000

30.000.000

100%

3.775.007.405

2.421.934.125

64%

Ajuda (empréstimo, bonificação de juros,
garantias)
Capital de risco (participação, Fundo de
capital de risco)
Outras formas de financiamento
TOTAL

1
775

Localização
No anexo IV a este Relatório – Aprovações e execução por NUT até 31 de dezembro de 12 (valores acumulados) –

operações aprovadas, do financiamento comunitário que lhes está atribuído e do respetivo nível de execução. Essa
repartição, ao nível das NUT II, é representada no gráfico seguinte.
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encontra-se, de forma sistematizada, a distribuição, por NUT II e pelas correspondentes NUT III, do número de

Gráfico nº 8 - Apoio Comunitário por NUT II

Norte

Nº operações aprovadas

Fundo aprovado (M€)

Fundo executado (M€)
Centro

5

3 28

5

106
65

24
75

236

56 89 32

50

64

24
Alentejo

30

Lisboa

169

297

977

1.384
794

131

45

268

540

953

524

Algarve
Região Autónoma
dos Açores
Região Autónoma
da Madeira
Multi-região
Convergência
Não regionalizável

A repartição regional do financiamento aprovado e executado registada no final de 2012 reflete, em boa medida, as
alterações decorrentes dos processos de reprogramação decididos em 2011 e 2012 e a aprovação de um conjunto de
grandes projetos que, pela sua dimensão, influenciam o peso relativo de cada região.
Assim se justifica que a região Norte tenha assumido, em 2012, a liderança no que se refere ao financiamento
comunitário comprometido com as operações aprovadas – cerca de 1.384 milhões de euros –, passando a representar
cerca de 37% (contra os 27% no final de 2011) do total de financiamento atribuído, e uma posição ainda mais destacada
no que se refere ao financiamento executado, com 40% do total executado (face aos 33% de 2011). Este acréscimo é
explicado, em grande parte, pela transição, no âmbito da operacionalização da reprogramação de 2011, dos dois
projetos promovidos pela Metro do Porto, S.A., com origem no PO da Região Norte (bem como, em menor escala, da
transição de projetos nos domínios do Ciclo Urbano da Água e da Prevenção e Gestão de Riscos) e pela aprovação dos
projetos Linha do Minho: Variante da Trofa (REFER, E.P.E.) e AE Transmontana (Estradas de Portugal, S.A.), no âmbito do
Eixo I, a que se juntam também um conjunto de novas operações aprovadas no domínio da Requalificação da Rede de
Escolas com Ensino Secundário (19 das 30 operações aprovadas neste domínio situam-se nesta região), num volume de
novo financiamento aprovado próximo dos 473 milhões de euros (já líquido do efeito descompromisso resultante da
implementação da RCM 33/2012 de 15 de março, vulgo “Operação Limpeza”, e da transição de projetos para o PO
Regional, no domínio da Requalificação de Escolas do 2º e 3º Ciclo do Ensino básico). O facto de uma boa parte do
investimento destes “novos” projetos estar já concretizado permitiu, a par do peso da região Norte no dinâmico domínio
da Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário, um acréscimo da execução igualmente expressivo, por um
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valor também próximo dos 473 milhões de euros.
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Segue-se, em volume de financiamento comunitário comprometido, a região Centro, cujos 953 milhões de euros de
financiamento comunitário atribuído mantêm praticamente inalterado o seu peso relativo no conjunto do Programa –
25% do financiamento total aprovado, face aos 26% de 2011. Com apenas um novo grande projeto aprovado – a Linha
da Beira Baixa - Modernização do troço Castelo Branco/Covilhã/Guarda –, e apenas 4 das 30 operações aprovadas no
domínio da Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário, o acréscimo de financiamento aprovado nesta
região saldou-se nos 62 milhões de euros, considerados também os efeitos da “Operação Limpeza” e da transição de
projetos para os PO regionais acima referidos. Os acréscimos de execução, que totalizam 158 milhões de euros,
concentram-se nas operações aprovadas no Eixo II, em particular nos domínios do Ciclo Urbano da Água e da
Valorização de Resíduos Sólidos, e Eixo V, com destaque para os domínios da Requalificação da Rede de Escolas com
Ensino Secundário e dos Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional. Faz-se ainda notar, sobre a região
Centro, o facto de concentrar o maior número de operações aprovadas (268, contra as 236 da região Norte e as 131 da
região Alentejo).
Quanto à região Alentejo, que em 2011 liderava, com cerca de 30% do financiamento total aprovado, a ordenação das
regiões com maior volume de financiamento no POVT, ocupa agora (no final de 2012) a terceira posição, com cerca de
21%. Esta alteração da sua posição relativa no conjunto do Programa tem como grande fator explicativo o cancelamento
da decisão de financiamento do projeto Rede Ferroviária de Alta Velocidade em Portugal - Eixo Lisboa/Madrid: Sub-troço
Poceirão/Évora (ao qual estava atribuído um financiamento comunitário superior a 351 milhões de euros), resultando
numa diminuição global do financiamento atribuído à região que o financiamento aprovado em 7 novas operações no
domínio da Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário e o efeito da transição de projetos nos domínios
do Ciclo Urbano da Água e da Prevenção e Gestão de Riscos apenas permitiu atenuar, saldando em -235 milhões de
euros. A execução, todavia, manteve uma performance positiva, com acréscimos de 65 milhões de euros no âmbito dos
projetos enquadrados no Eixo I, de 92 milhões de euros no Eixo II – com particular relevo para a execução dos projetos
no domínio do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva – e de 37 milhões de euros no Eixo V.
No seu conjunto, manteve-se praticamente inalterada a relevância do financiamento comunitário atribuído às regiões do
objetivo convergência do continente (Norte, Centro e Alentejo), que absorvem cerca de 83% financiamento atribuído
pelo POVT.
Nas regiões do continente fora do Objetivo Convergência, elegíveis no âmbito do Fundo de Coesão, Lisboa mantém-se
como aquela que concentra a maior parte dos projetos aprovados – número para o qual contribui o facto de, em função
das regras de regionalização, aí serem contabilizados os investimentos de natureza imaterial ou de aquisição de
equipamentos promovidos por entidades públicas sediadas nesta região – e o maior volume de financiamento atribuído,
com o relevante contributo do grande projeto CRIL – Buraca/Pontinha, a que se juntou, em 2012, a Modernização da
Linha de Sintra: troço Barcarena-Cacém, ambos do Eixo I, e de um conjunto de infraestruturas apoiadas no âmbito do
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Ciclo Urbano da Água (Eixo II).
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Tipo de Território
Conexa com a localização das intervenções apoiadas, a classificação do investimento de acordo com o Tipo de Território
é apresentada na tabela 2.4, incluindo o número de projetos aprovados, a contribuição comunitária atribuída e o
respetivo nível de execução e cada um dos tipos de território aplicáveis.
Tabela 2.4.: Repartição da contribuição da União por Tipo de Território
Fundo
Aprovação
Código

Nº
Proj.
1

Aglomeração urbana

2

Zona de montanha

3

Ilhas

4

Zonas de fraca e muito fraca densidade populacional

5

Execução

Designação

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

6

Antigas fronteiras externas da UE (após 30.04.2004)

7

Região ultraperiférica

8

Zona de cooperação transfronteiriça

9

Zona de cooperação transnacional

10

Zona de cooperação inter-regional

0

Não aplicável

TOTAL

Montante €

Montante €

Tx
EX/AP

390

2.348.040.837

1.600.289.166

68%

187

638.062.911

339.773.427

53%

157

506.810.659

299.402.086

59%

10

161.588.578

94.930.804

59%

31

120.504.420

87.538.642

73%

3.775.007.405

2.421.934.125

64%

775

A este nível prevalecem, tal como acontecia já em 2011, as intervenções localizadas em Aglomeração Urbana, que
acolhem cerca de 62% do Fundo total aprovado – o seu peso relativo, quando considerado o número de projetos, situase nos 50% –, seguidas pelas Zonas de fraca e muito fraca densidade populacional, que recebem cerca de 17% do Fundo
aprovado (24% em número de operações aprovadas) e pelas Zonas Rurais, com 13% do Fundo aprovado (20% em
número de operações aprovadas).
A distinção entre o número de operações aprovadas e o financiamento atribuído é aqui particularmente relevante, na

bastante superior ao seu peso relativo em termos de financiamento, o que traduz uma dinâmica de aprovação muito
orientada para o reforço da coesão territorial e social e para a redução de assimetrias regionais, nomeadamente ao nível
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medida em o peso relativo dos territórios que não Aglomeração Urbana, em número de operações aprovadas, é

das infraestruturas ambientais – com relevo para as que respeitam ao Ciclo Urbano da Água –, dos investimentos em
prevenção e gestão de riscos e da dotação/requalificação de equipamentos coletivos, mas cujos montantes de
investimento e consequentemente, de financiamento atribuído, são tendencialmente proporcionais à dimensão dos
aglomerados urbanos – 10 dos 14 grandes projetos em execução no POVT estão localizados em territórios classificados
como Aglomeração Urbana.
As Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira surgem, neste âmbito, classificadas como regiões ultraperiféricas, e
representam perto de 3% do financiamento já aprovado, num valor bastante abaixo do peso que representam os
respetivos Eixos III e IV na programação financeira do POVT (de cerca de 9%). Esta diferença (que em 2011 não existia),
resulta do reforço da dotação desses Eixos operado com a reprogramação aprovada no final de 2012, sendo que, a essa
data, o nível de aprovações estava, naturalmente, ajustado (e limitado) às dotações anteriores.

Atividade Económica
Apesar da grande heterogeneidade das intervenções apoiadas no âmbito dos eixos prioritários do POVT, as operações
encontram-se concentradas num número reduzido de atividades económicas (nos termos em que está definida
enquanto dimensão de categorização dos investimentos), que refletem, no essencial, as grandes áreas de intervenção
do Programa e as atividades delas resultantes. A tabela 2.5, aqui apresentada, reflete a repartição da contribuição
comunitária de acordo com o tipo de atividade económica em que se enquadram as operações aprovadas pelo POVT.

Tabela 2.5.: Repartição da contribuição da União por Atividade Económica
Fundo
Código

Designação

Aprovação
Nº Proj.

1

Agricultura, caça e silvicultura

2

Pesca

3

Indústrias alimentares e das bebidas

4

Fabrico de têxteis e produtos têxteis

5

Construção de material de transporte

6

Indústrias transformadoras diversas

7

Extração de produtos energéticos

9
10

Montante €

Montante €

Tx EX/AP

Produção e distribuição de eletricidade,
gás, vapor e água quente
Captação, tratamento e distribuição de
água

62

388.630.823

183.926.767

47%
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8

Execução

Correios e telecomunicações
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11

Transportes

23

1.003.267.944

724.768.071

72%

12

Construção

13

Comércio por grosso e a retalho

14

Hotéis e restaurantes

1

11.885.546

6.059.733

51%

15

Atividades financeiras

1

30.000.000

30.000.000

100%

Atividades imobiliárias, alugueres e

16

serviços prestados às empresas

17

Administração pública

435

423.306.343

234.581.867

55%

18

Educação

89

1.053.843.234

881.527.777

84%

19

Atividades de saúde humana
1

1.658.604

0

0%

163

862.414.911

361.069.910

42%

775

3.775.007.405

2.421.934.125

64%

Ação social e serviços coletivos, sociais e

20

pessoais

21

Atividades associadas ao ambiente

22

Outros serviços não especificados

0

Não aplicável

TOTAL

A distribuição do financiamento aprovado e executado por atividade económica é melhor percecionada através do
gráfico nº 9, de onde resultam evidentes os seguintes aspetos:


As “Atividades associadas ao ambiente”, quando consideradas, de forma mais abrangente, em conjunto com a
atividade de “Captação, tratamento e distribuição de água”, absorvem cerca de 33% do financiamento
comunitário já aprovado – 23% e 10%, respetivamente –, refletindo um conjunto de prioridades estratégicas
previstas no Programa cuja dotação saiu reforçada da reprogramação de dezembro de 2012, por via do
aumento da dotação dos eixos prioritário II, III e IV por contrapartida do Eixo I. Relevam para a primeira
atividade as intervenções do Ciclo Urbano da Água na vertente de saneamento e tratamento de águas residuais
(622 milhões de euros), a recuperação de Passivos Ambientais (60 milhões de euros) e a valorização de
Resíduos Sólidos Urbanos, incluindo regiões autónomas (111 milhões de euros), sendo na segunda
contabilizadas as intervenções do Ciclo Urbano da Água na vertente de abastecimento de água (223 milhões de
euros), juntamente com as intervenções do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (227 milhões de
euros);
Com um peso de 28% (o mais elevado em termos individuais) surge, tal como em 2011, a “Educação”,
agrupando os financiamentos associados a intervenções em escolas com ensino secundário (955 milhões de
euros) e em infraestruturas universitárias (98 milhões de euros);
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Na atividade “Transportes”, e apesar da perda de uma parte significativa da dotação inicial do Eixo I em
consequência da reprogramação de 2012, as operações aprovadas absorvem cerca de 27% do financiamento
total já comprometido pelo Programa (o seu peso relativo era de 22% em 2011), muito por via da aprovação de
4 novos grandes projetos, que colocam o Eixo I em situação de overbooking;



Existe, como seria esperado, uma estreita correlação entre estas atividades e os valores de aprovação e
execução dos principais (maiores) eixos prioritários do programa (ver anexo II a este Relatório), cuja
programação respeita, no essencial, a estas mesmas atividades (ou seja, os eixos prioritários II, V e I,
respetivamente).



Nas demais atividades económicas cofinanciadas pelo Programa merece ainda destaque a “Administração
Pública”, à qual estão associadas a grande parte das intervenções no âmbito da “Prevenção e Gestão de Riscos”
e de “Proteção Costeira” (atual Eixo II), assim como as intervenções no âmbito das “Ações Inovadoras para o
Desenvolvimento Urbano”, das “Infraestruturas e Equipamentos Desportivos” e dos “Equipamentos
Estruturantes do Sistema Urbano Nacional” (que não as infraestruturas universitárias).
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Gráfico nº 9 - Apoio Comunitário aprovado, por principais atividades Económicas
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Por último, uma chamada de atenção para o número de operações associadas a cada uma das atividades económicas
acima apresentadas: se nas atividades associadas ao ambiente a proporção de operações aprovadas face ao número

às que se inscrevem na atividade “Administração Pública” o seu número – correspondente a cerca de 56% (435 em 755
operações aprovadas) do total do Programa – é muito mais que proporcional face ao financiamento comunitário que
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total do Programa – cerca de 29% – está em linha com a sua proporção em termos de financiamento, já no que respeita

lhes está afeto. Ao invés, as atividades “Transportes” e “Educação” absorvem, num número relativamente reduzido de
projetos – apenas 3% nos “Transportes”, 11% na “Educação” –, uma parcela muito significativa do financiamento
atribuído. A natureza e dimensão dos investimentos subjacentes a cada uma destas atividades justificam, naturalmente,
esta desproporção.

2.1.4. Informação sobre o apoio por grupos alvo
Na análise por grupos alvo, aqui entendida como relativa à repartição da contribuição comunitária aprovada, por
categorias de beneficiário, valerá a pena distinguir o seu peso relativo no POVT em função do número de operações
aprovadas e do financiamento comunitário que lhes está associado, pois tal com na análise efetuada no ponto anterior
deste relatório, dessa distinção resulta evidente o efeito da dimensão média dos projetos implementados por diferentes
tipologias de beneficiários. No quadro seguinte apresentam-se os valores de aprovação e execução por em cada uma das
tipologias presentes no POVT, bem como o número de operações desenvolvida por cada uma e o seu peso relativo no
conjunto do Programa.

Quadro nº 9 - Apoio Comunitário por tipologia de beneficiário
Fundo
Aprovação

Categoria de beneficiários

Administração Direta Serviços Centrais
Administração

Direta

Serviços

Indireta

Serviços

Periféricos
Administração
Personalizados

Peso relativo no

Execução

POVT

Nº

Montante

Financiamento

Montante

Tx.

Proj.

€

Médio

€

Exec.

nº

Fundo

33

122.347.780

3.707.508

62.956.522

51%

4,3%

3,2%

1

11.145.370

11.145.370

0

0%

0,1%

0,3%

36

69.345.466

1.926.263

40.013.693

58%

4,6%

1,8%

205

2.914.166.241

14.215.445

1.991.090.659

68%

26,5%

77,2%

9

21.096.898

2.344.100

6.932.029

33%

1,2%

0,6%

268

411.627.725

1.535.924

172.930.233

42%

34,6%

10,9%

18

101.056.477

5.614.249

79.112.023

78%

2,3%

2,7%

1

179.970

179.970

69.694

39%

0,1%

0,0%

2

11.131.576

5.565.788

8.289.927

74%

0,3%

0,3%

Empresas não financeiras públicas e
participadas

maioritariamente

pelo

Administração Autónoma Regional
Administração Autónoma Local
Instituições

do

Ensino

Superior

(Públicas)
Não PME (recomendação 2003/361/CE)
Empresa

de

média

(recomendação 2003/361/CE)

dimensão
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sector público

Pequena

empresa

(recomendação

2003/361/CE)
Soc.Púb.Inv.,Soc.Cap.Risco,Invest.Inst.s/
controle na emp.
Entidade Privada sem fins lucrativos
Instituições

do

(Privadas)
Total

Ensino

Superior

2

8.061.064

4.030.532

1.217.633

15%

0,3%

0,2%

1

30.000.000

30.000.000

30.000.000

100%

0,1%

0,8%

198

73.190.234

369.648

29.321.713

40%

25,5%

1,9%

1

1.658.604

1.658.604

0

0%

0,1%

0,0%

3.775.007.405

4.870.977

2.421.934.125

64%

775

Em função da sua agenda, orientada para a superação dos défices estruturais que têm condicionado o desenvolvimento
sustentável do país e para a prossecução dos objetivos específicos enunciados no início deste relatório, facilmente se
conclui da natureza essencialmente infraestrutural do POVT, que faz do seu espaço de intervenção primordial um
conjunto de sectores e atividades tradicionalmente (não apenas em Portugal mas também de forma mais ou menos
pronunciada entre os membros da EU) associado a investimento público, realizado por entidades públicas ou suas
concessionárias.
Não será, portanto, surpreendente o facto do financiamento comunitário atribuído pelo POVT estar, em larga
percentagem, afeto a entidades da esfera da administração pública, direta ou indireta, central ou periférica, de
autonomia regional ou local, como não será surpreendente que, em face da natureza e escala dos investimentos
previstos no Programa, uma parcela significativa desse financiamento estar afeto a um conjunto relativamente reduzido
de setores/atividades (como vimos no ponto anterior), onde operam um conjunto também reduzido de entidades
maioritariamente constituídas como empresas públicas: transportes, educação, serviços ambientais e prevenção e
gestão de riscos.
Numa primeira análise detalhada dos valores apresentados no quadro nº 9 destaca-se, de imediato, o volume de
financiamento associado às “Empresas não financeiras públicas e participadas maioritariamente pelo sector público”,
adiante designadas, apenas para simplificação, por Sector Empresarial do Estado – onde se incluem, também, as
entidades do sector empresarial da administração autónoma local (vulgo empresas municipais e empresas
intermunicipais) –, que ascende a 2.914 milhões de euros (77% do financiamento total atribuído pelo POVT até final de
2012). Note-se, contudo, que a expressão da relevância deste conjunto de entidades quando considerado o número de
operações aprovadas, ainda que se mantenha entre as mais elevadas, reduz-se substancialmente, não ultrapassando os
27%. Neste grupo estão incluídas as seguintes entidades, responsáveis pelos seguintes domínios de intervenção do
Programa (ver também gráfico nº 10):


No âmbito do Eixo I, a REFER, E.P.E., as Estradas de Portugal, S.A., a Metro do Porto, S.A. e as Administrações



No âmbito do Eixo II, as entidades pertencentes ao Grupo Águas de Portugal – domínios do Ciclo Urbano da
Água, dos Resíduos Urbanos e, com menor expressão, dos Passivos Ambientais –, as Empresas Municipais e
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Portuárias dos principais Portos de Portugal continental;

Intermunicipais – domínios do Ciclo Urbano da Água e dos Resíduos Urbanos –, a EDIA, S.A. – domínio do
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva –, e ainda as Sociedades Polis e a EDM – domínios da Proteção
Costeira e dos Passivos Ambientais, respetivamente;


No domínio da Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário, a Parque Escolar, E.P.E.

Gráfico nº 10 - Apoio Comunitário aprovado, por entidade do sector empresarial do estado
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Significativa é também a participação dos Fundos comunitários nos investimentos promovidos pelas entidades da
Administração Autónoma Local (municípios e suas associações), responsáveis por 35% das operações aprovadas – com
268 das 775 operações aprovadas até ao final de 2012, este é o grupo de beneficiários com maior número de operação
aprovadas –, embora lhes correspondam apenas 10% do financiamento comunitário atribuído pelo POVT. A sua
participação é também a mais alargada entre as restantes entidades no que respeita à diversidade de domínios de
intervenção onde se incluem os projetos que promovem: Ciclo Urbano da Água (das 174 operações apoiadas neste
domínio, 113 são diretamente executados pelos Municípios – 145, se incluídas as empresas municipais), Proteção
Costeira, Prevenção e Gestão de Riscos, e Resíduos Urbanos, no Eixo II, e Ações Inovadoras (todas as operações),
Equipamentos Desportivos (todas as operações) e Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano, no Eixo V. Note-se
ainda que a eventual inclusão das empresas municipais, aqui tratadas no conjunto do sector empresarial do estado,
elevaria o peso das entidades da administração autónoma local no financiamento aprovado pelo POVT para cerca de
16%.
Devem ainda ser referidas, em função do financiamento que lhes está atribuído, os Serviços Centrais da Administração

Interna) e a Direção Geral do Território (além das entidades executoras dos projetos no âmbito da assistência técnica ao
Programa), com cerca de 122 milhões de euros atribuídos em operações no âmbito da Prevenção e Gestão de Riscos e da
Relatório de Execução | POVT | 2012

Pág.92

Direta, como a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Direção Geral de infraestruturas (Ministério da Administração

Proteção Costeira (Eixo II), as Instituições (públicas) de Ensino Superior (Eixo V), que absorvem cerca de 101 milhões de
euros (a maior parcela FEDER a seguir à Parque Escolar), ou ainda os Serviços Personalizados da Administração Indireta
do Estado, na figura da Agência Portuguesa do Ambiente, com um financiamento aprovado de 69 milhões de euros
maioritariamente destinados à implementação de projetos no domínio da Proteção Costeira (Eixo II).
Por último, e face à introdução deste ponto do relatório, uma breve explicação para o número de operações promovidas
por Entidade Privada sem fins lucrativos. Tratam-se aqui dos investimentos promovidos por Associações Humanitárias
de Bombeiros Voluntários (cerca de 160 Associações das diferentes regiões do país), destinados à construção ou
requalificação de infraestruturas e aquisição de equipamentos operacionais de proteção civil e que, sendo expressivos
no número de projetos, absorvem uma parcela pouco relativamente diminuta do financiamento atribuído pelo POVT.
A razão da (des)proporção acima apresentada entre número de projetos aprovados em financiamento atribuído é
facilmente entendida quando observados os valores de financiamento médio, por operação, de cada um dos
beneficiário-tipo: as empresas públicas são responsáveis pela totalidade dos Grandes Projetos apresentados ao POVT e
por um conjunto de operações que, abaixo da classificação de Grande Projeto, envolvem ainda assim investimentos
avultados.

2.1.5. Apoio restituído ou reutilizado
No que se refere aos apoios restituídos na sequência de anulação total ou parcial, por motivo de irregularidades,
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durante o ano de 2012, foram efetuadas anulações parciais da participação comunitária nas seguintes operações:
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Quadro nº 10 - Operações com anulações parciais da participação comunitária

Operação

Montante Despesa
Irregular

Detetado

(Fundo)
POVT-15-0353-FEDER-000015- Campo de Futebol Vilhena
de Carvalho em Relva Sintética

30.373,81

Ação de Acompanhamento

POVT-12-0435-FCOES-000051- Construção do Novo
Quartel de Bombeiros Voluntários de Barrancos

91.451,98

Ação de Acompanhamento

POVT-11-0150-FCOES-000002- Integração do Porto de
Leixões nas Auto-estradas do Mar (1ª Fase)

285.701,15

Verificações de Gestão

POVT-15-0353-FEDER-000096- Centro de Alto
Rendimento de Montemor-o-Velho

106.834,17

Auditoria EAS/IFDR 2012

POVT-12-0435-FCOES-000049- Quartel dos Bombeiros de
Ponte de Lima

12.866,92

Auditoria EAS/IFDR 2012

POVT-12-0435-FCOES-000092- Aquisição de 95 viaturas
operacionais proteção e socorro- ANPC

631.220,63

Auditoria EAS/IFDR 2012

POVT-11-0151-FCOES-000002- Ligação Ferroviária
Sines/Elvas (Espanha) I: Variante de Alcácer (2ªfase)

53.432,51

Auditoria EAS/IFDR 2012

POVT-12-0146-FCOES-000006- Sistema Multimunicipal de
Abastecimento de água e de Saneamento do Vale do AveAlargamento sistema saneamento

19.138,81

Auditoria EAS/IFDR 2012

POVT-12-0146-FCOES-000137- Construção e
Remodelação de Infraestruturas de Abastecimento de
Água

33.589,29

Auditoria EAS/IFDR 2012

197.294,79

Auditoria TCE DAS2011 e AG

POVT-13-0157-FCOES-000001- Requalificação Ambiental
das Bacias Hidrográficas das Lagoas das Furnas e Sete
Cidades
TOTAL

677.393,05 €

Nos termos do nº 2 e 3 do artigo 98º do Reg. (CE) nº 1083/2006, de 11 de Julho, a comparticipação anulada nas referidas
operações, que foram objeto de correção financeira, traduziu-se na reprogramação financeira das operações com
libertação do correspondente montante de Fundo, o qual fica liberto no PO e que poderá ser reutilizado no âmbito deste
Programa.
No presente contexto o ponto de situação reportado ao final do exercício de 2012 era o seguinte:
a) No âmbito da execução, todos os montantes de despesa irregular foram abatidos ao montante de despesa
elegível dos contratos, conseguindo-se o duplo efeito de retirar essa despesa ao montante de despesa elegível
validada do programa e reduzir o montante elegível associado ao respetivo contrato, (montante máximo a ser
apresentado a cofinanciamento no âmbito da operação) criando-se um novo “teto contratual” que limita a
despesa a apresentar futuramente, garantindo que a despesa irregular nunca será reutilizada no âmbito desse
contrato, nem no âmbito do somatório dos contratos que constituem a operação.

0151-FCOES-00002; POVT-12-0146-FCOES-000006 e POVT-12-0435-FCOES-000051, todos os montantes haviam
sido recuperados sendo que:
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b) No final do ano de 2012, com exceção dos montantes em dívida de Fundo relativos às operações POVT-11-



No que respeita às despesas irregulares identificadas na operação POVT-12-0146-FCOES-000006, a
correspondente comparticipação foi recuperada já em 2013;



Quanto às operações POVT-11-0151-FCOES-00002 e POVT-12-0435-FCOES-000051, encontra-se por recuperar a
totalidade do montante irregular, que será efetuada em 2013;



Por fim é de referir que relativamente aos montantes já restituídos a respetiva reutilização será efetuada no
âmbito do PO sendo garantido que, de acordo com o procedimento de controlo preventivo descrito em A, não
serão reutilizados no âmbito do Projeto original tal como previsto no n.º 3 do artigo 98.º do Regulamento (CE)
n.º 1083/2006.

No que respeita ao montante acumulado de irregularidades, detetadas anualmente, desde do início do Programa, foram
apurados os seguintes valores:

Quadro nº 11 - Montantes irregulares, por ano

Ano
2007-2009

Montante Irregular
(Fundo)
0,00 €

2010

77.999,76 €

2011

16.021.334,42 €

2012

677.393,05 €

TOTAL

16.776.727,23 €

Por último é ainda de referir que a Estrutura de Auditoria Segregada do IFDR no âmbito da auditoria às operações POVT15-0353-FEDER-0000096; POVT-12-0435-FCOES-000049; POVT-12-0435-FCOES-000092 e POVT-12-0146-FCOES-000137,
identificou despesas irregulares, que comunicou no 4º trimestre de 2012 à Comissão Europeia, contudo a Autoridade de
Gestão discorda da não elegibilidade das referidas despesas, tendo sido elaborados e enviados à EAS-IFDR já em 2013,
Pareceres Técnico/ Jurídicos sobre as referidas situações, os quais se encontram em apreciação por essa entidade.

2.1.6. Análise qualitativa
A intervenção do POVT no âmbito da Agenda Temática Valorização do Território incide em especial nos domínios do
reforço da conectividade internacional do território nacional, do completamento dos sistemas ambientais e de
prevenção, gestão e monitorização de riscos e no desenvolvimento do sistema urbano nacional. A sua programação
8

indicativa, por Tema Prioritário , vai ao encontro dessa agenda – a reprogramação aprovada no final de 2012,
introduzindo alterações substanciais na afetação de Fundos entre eixos prioritários, não modificou, contudo, estas linhas

8

Temas Prioritários definidos de acordo com o disposto no n.º 3 de art.º 9º do Reg (CE) 1083/2009, de 11 de Julho
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estratégica do Programa –, garantindo ao mesmo tempo que os objetivos e prioridades da União Europeia em matéria

de promoção da competitividade e da criação de emprego (Earmarking) vêm sendo prosseguidos de forma eficaz (e
reforçada).
Antes de conhecermos a forma como, no final de 2012, o financiamento atribuído às operações aprovadas se repartia
em função dos temas prioritários previstos no Programa, será útil perceber as alterações que a reprogramação de 2012
produziu a este nível. Para o efeito, tome-se por referência a lista completa da programação, aprovação e execução por
tema prioritário apresentada no Anexo V a este relatório.
Na área “Transportes”, em consequência da redução da dotação financeira atribuída ao Eixo I, a dotação por tema
prioritário foi ajustada às operações já aprovadas (quer no Eixo I quer nos Eixos III e IV) e à expectativa de aprovação de
um número limitado de operações.
A dotação financeira da área da “Proteção do ambiente e prevenção de riscos” foi claramente reforçada com a
reprogramação de 2012, refletindo o reforço da programação nos Eixos II, III, e IV, bem como classificação das operações
promovidas pela Metro do Porto e da operação relativa à modernização da Linha de Sintra (REFER) no tema 52 –
“Promoção de transportes urbanos limpos”. Com exceção do tema 48 – “Prevenção e controlo integrados da poluição”,
cuja dotação foi ajustada (em baixa) ao financiamento atribuído à única operação aprovada neste âmbito (a
Requalificação Ambiental das Bacias Hidrográficas das Lagoas das Furnas e Sete Cidades, no âmbito do Eixo IV), as
demais categorias previstas nesta área no Programa foram reforçadas, destacando-se o reforço dos temas 46 –
“Tratamento de água (águas residuais)”, 45 – “Gestão e distribuição de água (potável)” e 44 – “Gestão dos resíduos
domésticos e industriais”, num acréscimo superior a 168 milhões de euros.
A área dos “Investimento em infraestruturas sociais” beneficiou, também, de um significativo acréscimo de dotação
(cerca de 198 milhões de euros face à programação de 2011), quase exclusivamente destinado ao reforço, já antes
mencionado neste relatório, do financiamento no domínio da Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário.
Uma última menção para os temas prioritários na área da “Energia”, uma vez que a dotação no Programa foi alargada a
novos temas (antes estavam apenas previstos os temas 42 – “Energias renováveis: hidroeléctrica, geotérmica e outras” e
43 – “Eficiência energética, cogeração, gestão da energia”), na sequência da abertura de elegibilidade da tipologia
(domínio de intervenção) Energias Renováveis e Eficiência Energética, no Eixo II do POVT.

Tabela 2.7.: Aprovações e execução por Área Temática dos Temas Prioritários (contribuição da União)
Fundo

Área Temática

Programação
Nº
Proj.

Investigação e desenvolvimento tecnológico, inovação e
empreendedorismo
Sociedade da informação

Execução

Montante

Montante

€

€

Tx
EX/A
P

0

0

0

0

0

0

0

0

Relatório de Execução | POVT | 2012

Pág.96

Aprovação

Transportes

925.571.339

23

820.977.463

625.219.955

76%

28.511.607

1

392.875

25.735

7%

2.115.234.780

534

1.686.185.736

771.789.953

46%

0

0

0

0

53.063.908

8

53.063.908

24.358.500

46%

4.353.922

5

34.353.821

32.958.805

96%

0

0

0

0

Melhorar o acesso ao emprego e a sustentabilidade

0

0

0

0

Melhorar a inclusão social dos mais desfavorecidos

0

0

0

0

Melhorar o capital humano

0

0

0

0

1.146.342.237

175

1.136.346.751

949.637.658

0

0

0

0

887.732

3

887.732

361.163

0

0

0

0

68.578.698

26

42.799.118

17.582.356

41%

4.342.544.223

775

3.775.007.405

2.421.934.125

64%

627

3.527.027.366

2.289.137.082

65%

Energia
Proteção do ambiente e prevenção de riscos
Turismo
Atividades culturais
Reabilitação urbana e rural
Aumentar a adaptabilidade dos trabalhadores, das empresas
e dos empresários

Investimento em infraestruturas sociais
Mobilização para as reformas nos domínios do emprego e da
inclusão
Reforço das capacidades institucionais aos níveis nacional,
regional e local
Redução dos sobrecustos que entravam o desenvolvimento
das regiões ultraperiféricas
Assistência Técnica
TOTAL Temas Prioritários
TOTAL Earmarking

84%

41%

Os valores inscritos na tabela 2.7 incluem, para além da dotação indicativa prevista no texto do Programa (após
reprogramação), a contribuição comunitária aprovada e a execução financeira do POVT verificada a 31 de dezembro de
2012, ventilada em função das áreas temáticas (agrupamentos de temas prioritários) a que as operações estão
associadas (os valores desagregados por tema prioritários são apresentados, como vimos anteriormente, no anexo V a
este relatório).
Constata-se, facilmente, que as operações aprovadas pelo POVT estão concentradas nas áreas temáticas
correspondentes aos principais domínios da Agenda da Valorização do Território acima enunciados, aos quais está afeta,
naturalmente, a parte mais significativa da dotação do Programa. As áreas temáticas “Transportes”, “Proteção do

acolhem cerca de 97% do financiamento já comprometido e a mesma proporção do financiamento executado.
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Ambiente e prevenção de riscos” e “Infraestruturas sociais”, cuja programação representa 96% da programação total,

Quadro nº 12 - Peso relativo das áreas prioritárias na Programação, Aprovação e Execução do POVT
Peso relativo no Programa
Áreas Prioritárias
Programação
Transportes

Aprovação

Execução

21,3%

21,7%

25,8%

0,7%

0,0%

0,0%

48,7%

44,7%

31,9%

Atividades culturais

1,2%

1,4%

1,0%

Reabilitação urbana e rural

0,1%

0,9%

1,4%

26,4%

30,1%

39,2%

Reforço das capacidades institucionais aos níveis nacional, regional e local

0,0%

0,0%

0,0%

Assistência Técnica

1,6%

1,1%

0,7%

Energia
Proteção do ambiente e prevenção de riscos

Investimento em infraestruturas sociais

Este alinhamento entre programação, aprovação e execução no conjunto das principais áreas temáticas do Programa
tem explicação fácil, na medida em que os elevados níveis de compromisso e o conhecimento dos projetos que seriam
aprovados até ao final do ano aquando da proposta de reprogramação à Comissão Europeia permitiram um ajustamento
muito realista da dotação de cada tema prioritário. Adicionalmente, existe um efeito de compensação entre um peso
menos que proporcional da área da “Proteção do ambiente e prevenção de riscos” – onde o seu peso relativo em termos
de aprovação (e ainda menor ao nível da execução) está alguns pontos abaixo do seu peso na Programação – e a área
dos “Investimentos em infraestruturas sociais” – onde o seu peso relativo na aprovação (e, de forma ainda mais
expressiva, ao nível da execução) supera o peso relativo que tem na programação –, motivado pelo relativo atraso, face
à média do programa, da taxa de compromisso (e de execução) dos eixos que contribuem para a “Proteção do ambiente
e prevenção de riscos” (Eixo II, III e IV) e, de modo inverso, o avanço, face à media, dos compromissos (e execução) do
Eixo V (único onde estão previstos os “Investimentos em infraestruturas sociais” e já em situação de overbooking).
Retome-se, a este propósito, a informação que consta do Anexo II e a análise efetuada nos pontos 2.1.2 a 2.1.4. deste
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relatório.
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Gráfico nº 11 - Programação, Aprovação e Execução do POVT, por Tema Prioritário
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A propósito das áreas temáticas de maior peso na programação e níveis de aprovação e execução acima apresentados,
valerá a pena referir ainda os seguintes aspetos:


Na “Proteção do Ambiente e prevenção de riscos” – que representa, simultaneamente, o maior volume de
financiamento programado e de financiamento atribuído –, incluem-se a totalidade das intervenções apoiadas
no âmbito do Eixo II, acrescidas das intervenções no incluídas no tema 52 – “Promoção de transportes urbanos
limpos” promovidas pela Metro do Porto (Eixo I), intervenções em requalificação ambiental, tratamento de
resíduos sólidos urbanos das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, as intervenções de atenuação da
vulnerabilidade ao risco de inundações das zonas mais críticas da Madeira e, ainda, de uma de operações
desenvolvida no âmbito das Ações Inovadoras (Eixo I), totalizando 534 das 775 operações que se encontravam
aprovadas no final do ano de 2012. Destacam-se, pelos montantes aprovados, os investimentos relativos à
gestão e distribuição de água e ao tratamento de águas residuais (no âmbito do Ciclo Urbano da Água e EFMA),
que somam perto de 963 milhões de euros de financiamento comunitário já aprovado, seguidos das
intervenções de prevenção de riscos, ondem pontuam as operações de relativas à proteção da orla costeira e à
melhoria do requalificação e modernização do sistema nacional de proteção civil (250 milhões de euros), e das
operações de valorização dos Resíduos Urbanos (220 milhões de euros);



O “Investimento em infraestruturas sociais” representa, tal como em 2011, o segundo maior conjunto de temas
prioritários aplicáveis ao Programa quando considerados os valores de programação e financiamento atribuído
a operações aprovadas, e é a área com maior avanço ao nível da execução (média) dessas mesmas operações,
que incluem intervenções no âmbito da Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário (955 milhões
de euros), a construção/requalificação de infraestruturas universitárias (98 milhões de euros) e equipamentos



A área dos “Transportes” passou a ocupar o terceiro lugar nesta hierarquia temática, em resultado da
diminuição da dotação do Eixo I e da classificação ambiental atribuída algumas das operações aprovadas nesse
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coletivos de vocação cultural, social e desportiva (82 milhões de euros);

mesmo Eixo (já acima referidas), tanto ao nível da programação, como da aprovação e execução (embora o gap
entre estas duas última dimensões seja substancialmente inferior ao verificado na “Proteção do Ambiente e
prevenção de riscos”.
Por último, uma referência ao subconjunto de temas prioritários diretamente relacionados com as prioridades da União
Europeia em matéria de competitividade e criação de emprego, vulgo despesas earmarking. Tomando por referência os
valores apresentados no anexo V este relatório, resulta imediata a conclusão da preponderância desse conjunto de
temas, que saí, aliás, reforçada com a reprogramação de 2012 (tal como havia acontecido com a reprogramação de
2011, então de forma ainda mais expressiva): 94% da dotação do programa está agora consignada a estas categorias
(eram 93% em 2011 e 83% em 2010), sendo que os níveis de compromisso e de execução em operações associadas a
estes temas registaram acréscimos de grandeza semelhante, ascendendo agora a 93% e 95%, respetivamente.

Gráfico nº 12 - Repartição dos montantes aprovados por Temas Prioritários Earmarking
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2.2 Informação sobre a conformidade com o direito da União
A compatibilidade do Programa com as políticas da União europeia e com o direito comunitário constitui uma das mais
relevantes preocupações da Autoridade de Gestão, tendo para o efeito introduzido no seu quadro normativo (Manuais
de Procedimentos) e no Sistema de Gestão e Controlo (Sistema de Informação, Pista de Controlo e Normas de
acompanhamento e de auditoria) os mecanismos de suporte para assegurar a compatibilização das despesas
cofinanciadas pelo POVT com o direito da União.

2012, para garantir o respeito pelas políticas da União, ao nível das regras de concorrência, da contratação pública, do
ambiente, bem como da promoção da igualdade de oportunidades e da não discriminação:
Relatório de Execução | POVT | 2012

Pág.100

Passamos a referir seguidamente as medidas mais relevantes adotadas pela Autoridade de Gestão deste Programa, em

Ao nível dos Auxílios de Estado
Sobre esta matéria, a Comissão Europeia enviou aos Estados Membros, através das Representações Permanentes em
Bruxelas, em agosto de 2012, uma carta em que informa que passa a ser necessário verificar se estamos em presença de
auxílios de Estado no financiamento de projetos de infraestruturas, em particular quando se preveja que a infraestrutura
venha a ser utilizada para fins económicos.
Na sequência desta comunicação, a Comissão Europeia, solicitou através de carta de 10 de setembro de 2012, que fosse
justificado, para cada um dos Grandes Projetos notificados até àquela data, que não estão envolvidos auxílios de estado,
nos termos do nº 1 do artigo 107º do Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFUE). Essa justificação deveria ser
suportada em grelhas de análise preparadas pela Comissão Europeia e enviadas em anexo à referida carta.
O IFDR preparou, em articulação com a Autoridade de Gestão do POVT e as entidades beneficiárias, a justificação
relativa a cada um dos 8 Grandes Projetos já notificados, concluindo que em nenhum dos casos a subvenção pública
atribuída configura auxílios de Estado, já que, seja o financiamento comunitário, sejam os recursos públicos nacionais
atribuídos não se enquadram no nº 1 do Artigo 107º do TFUE.
Para cada um dos Grandes Projetos que têm vindo a ser notificados posteriormente, o IFDR tem elaborado as respetivas
Grelhas de análise e tem acrescentado esta informação no processo de notificação enviado à Comissão Europeia.
Na medida em que não se reconheceu a existência de nenhum auxílio, não se procedeu à análise da compatibilidade do
auxílio face às regras da concorrência e à determinação da necessidade de se seguir um procedimento de notificação ou
um procedimento de isenção.
No entanto, tendo sido aprovado uma operação que prevê a concessão ao Instituto Piaget de um financiamento
comunitário FEDER, para a construção de uma Unidade de Cuidados Continuados e Paliativos, a qual, não obstante, no
entendimento do POVT e do IFDR, configurou uma intervenção com fins de saúde e apoio social, que não provoca
distorções na concorrência, considerou-se prudente obter uma segurança jurídica, sobre tal entendimento, tendo sido
feita a notificação à Comissão Europeia, a qual se se pronunciou no ofício C(2012) 7565 de 7-11-2012.

Ao nível da contratação pública
No que respeita à contratação pública, a Autoridade de Gestão deste Programa criou desde o seu início um conjunto de
normas e procedimentos que visam assegurar o respeito pelo cumprimento das diretivas comunitárias e pela legislação
nacional aplicável, as quais têm vindo a ser reforçadas e melhoradas.
Para este efeito foram definidas Check-lists e normas de apoio para a análise da contratação pública, que são
preenchidas pelos beneficiários e verificadas pelo Secretariado Técnico do POVT ou Organismos Intermédios. Estas
Check-lists e algumas orientações para o seu preenchimento têm sido objeto de atualização e de completamento, para
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incluir as alterações do regime jurídico entretanto aprovadas e explicitar aspetos com grande relevância.
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Durante o ano de 2012, foram promovidas as seguintes medidas no sentido de reforçar os mecanismos de verificação
dos procedimentos de contratação pública:


Atualização da check list utilizada na análise da contratação pública em função das alterações da legislação ou
de situações consideradas relevantes pelas Autoridades Nacionais (TC, IGF e IFDR) e Autoridades Comunitárias
(Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas Europeu e Comissão Europeia);



Devido ao fluxo de trabalho na verificação da contratação pública a Autoridade de Gestão do POVT adjudicou
uma prestação de serviços a uma sociedade de advogados estando atualmente a equipa de juristas do POVT
reforçada com os serviços de seis pessoas.



Formação dos juristas do POVT e participação em reuniões/seminários/workshop sobre matérias de
contratação pública.

Neste domínio, verifica-se que os principais problemas sentidos no cumprimento da legislação em vigor, são as
seguintes:

Quadro nº 13 - Cumprimento da legislação relativa à contratação pública- Problemas e medidas adotadas
Problemas

Utilização de critérios de adjudicação ilegais

Medidas

O POVT tem vindo a prestar a maior colaboração com os Organismos Intermédios
e com Beneficiários Finais tendo por objetivo o esclarecimento das matérias mais

Falhas na publicitação das prorrogações de prazo para
apresentação das propostas

complexas nesta área:
Já em 2013, foram realizadas diversas sessões de esclarecimentos em Lisboa e
Aveiro onde todos os beneficiários do POVT foram convidados a colocar as suas
dúvidas;

Indicação de marcas e/ou referências específicas

Têm sido realizadas reuniões com Organismos Intermédios para uniformizar e
harmonizar posições em matéria de contratação pública bem como para
esclarecer quaisquer dúvidas.

Fracionamento de contratos

Têm sido ainda melhorados os instrumentos de trabalho utilizados na análise dos
contratos públicos, designadamente, a atualização da check list em função das
alterações legislativas ou da necessidade de acomodar posições das autoridade

Trabalhos a mais

de auditoria (TCE, CE, IGF e IFDR )

Ao nível da igualdade de oportunidades e da não discriminação
No que respeita à igualdade de oportunidades e de não discriminação, podemos referir que se mantêm a preocupação
da Autoridade de Gestão do POVT em garantir que as operações co – financiadas por este Programa não contribuem

Neste sentido, é exigido que nas candidaturas seja assumido pelo beneficiário o compromisso de observar os princípios
da igualdade de oportunidades e de género. Paralelamente, existe um campo específico ao nível do parecer técnico para
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para causar algum constrangimento ou limitação à plena observação dos princípios da igualdade de oportunidades.

referência a esta matéria e nas Check-lists utilizadas para efeitos de verificação no local, são garantidas evidências de
observação desta política da União.
No acompanhamento das operações aprovadas, através dos relatórios anuais e finais produzidos pelos beneficiários, a
Autoridade de Gestão do POVT analisa a informação relativa a número de postos de trabalho criados, temporários e/ou
permanentes, bem como a sua desagregação por género. Estes indicadores são transmitidos pelos beneficiários, em que
lhes é exigido um report do contributo de cada operação neste âmbito, o que por si, impõe uma preocupação no âmbito
da execução da operação com o cumprimento dos princípios da igualdade de oportunidades e de não discriminação.
Para além do referido, a Autoridade de Gestão preocupa-se também em garantir nas suas atividades de gestão o
cumprimento dos princípios da igualdade de oportunidades e de não discriminação.
De referir que as operações aprovadas, tal como referido no ponto 3 – Execução por Eixo Prioritário deste relatório,
também contribuem para aquele princípio fundamental da União Europeia na perspetiva da promoção da igualdade de
oportunidades no acesso aos bens e serviços proporcionados pelas infraestruturas financiadas – nomeadamente pelos
sistemas de abastecimento de água e tratamento de águas residuais, em que se pretende que o nível de atendimento
seja universal, pelos equipamentos desportivos e outros equipamentos estruturantes do sistema urbano nacional
apoiados e incluindo também as infraestruturas de ensino que promovem, para além da igualdade no acesso e no
desenvolvimento socioeducativo dos jovens, a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional das famílias.
A este propósito, veja-se por exemplo, o caso dos equipamentos desportivos apoiados pelo POVT. O contributo destes
projetos para a criação de melhores condições de conciliação da vida familiar, pessoal e familiar é evidente, por exemplo
através da disponibilização de espaços e atividades para a ocupação de tempos livres de crianças e a existência de
horários flexíveis. Outras das medidas facilitadoras implementadas nestes equipamentos são por exemplo, os descontos
familiares, a promoção de atividades intergeracionais e interinstitucionais e o alargamento dos horários disponíveis.
Um outro aspeto que podemos destacar é o fato do acréscimo da oferta e da diversificação das modalidades desportivas
resultantes dos investimentos realizados ter um impacto na maior abrangência da população feminina, quer de novos
grupos etários, como sejam os idosos e as crianças. A preocupação da localização destes equipamentos em locais de fácil
acessibilidade através de transportes públicos, permite também uma obtenção de ganhos na redução dos tempos de
viagem utilizados nas deslocações a infraestruturas localizadas noutros lugares/concelhos, aumentando assim o tempo
disponível dos praticantes e dos seus acompanhantes.
De destacar igualmente a preocupação de adaptação de alguns destes equipamentos com condições para a prática
desportiva de pessoas com mobilidade condicionada.
Também no caso das Escolas com Ensino Secundário, as características funcionais dos equipamentos, a diversidade de
atividades e valências e horários prolongados e flexíveis de funcionamento facilitam a conciliação dos ritmos de vida das
famílias (pais/encarregados de educação vs estudantes). No caso das escolas que têm dois níveis de ensino – por

organização mais estável ao longo do tempo e, no caso de famílias com crianças de várias idades, mais racional, dos
ritmos de vida, permitindo conciliar percursos, horários e atividades domésticas, profissionais e sociais.
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exemplo 2º e 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário - a concentração de diversas faixas etárias permite uma

É de destacar também as iniciativas da responsabilidade das escolas relativamente a esta temática – igualdade de
género, no sentido de sensibilizar, informar ou educar os alunos e a comunidade escolar, através de atividades,
exposições e ações de comunicação.
Estes equipamentos demonstram também a resposta a algumas necessidades específicas, nomeadamente acessibilidade
a pessoas com mobilidade condicionada e ensino especial.
Por outro lado existem algumas operações cofinanciadas que pela sua natureza (ações imateriais relacionadas com a
elaboração de estudos e projetos) ou pela natureza das tarefas desenvolvidas após a entrada da infraestrutura em
exploração (caso das infraestruturas de valorização de RUB) que promovem a criação de emprego em fase de realização
- no primeiro dos casos referidos, ou em fase de exploração – no segundo caso, que contribui para a promoção da
igualdade de género.
Neste âmbito importa referir que a Inspeção-Geral de Finanças, no exercício das suas competências enquanto
Autoridade de Auditoria realizou, no decurso deste ano, uma auditoria temática no sentido de verificar o bom
funcionamento dos sistemas de gestão e controlo dos programas operacionais no domínio da igualdade de
oportunidades, na aceção do disposto pelo artigo 16.º do Regulamento (CE) nº 1083/2006, o qual determina que 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.
No seguimento da referida auditoria foi identificado um conjunto de recomendações que apontam no sentido da
intensificação do rigor na verificação do cumprimento pelo beneficiário dos pressupostos associados à igualdade de
oportunidades, e na transmissão de normas e orientações neste contexto, estando a ser preparada a revisão dos modelos
dos relatórios anuais de execução e dos relatórios finais dos projetos no sentido de integrar estas preocupações, a par da
introdução de orientações específicas no site do POVT e respetivo envio aos beneficiários do Programa.

Ao nível do cumprimento das regras ambientais
As questões a abordar neste ponto centram-se na descrição dos procedimentos implementados para salvaguardar a
verificação do cumprimento das regras ambientais nos projetos apoiados, constando do ponto 2.7.2 as questões
relativas ao cumprimento dos requisitos em matéria da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE).
A Autoridade de Gestão do POVT tem vindo a conferir relevância crescente à verificação de que as operações
cofinanciadas por este Programa evidenciam o cumprimento da legislação comunitária e nacional em matéria de
ambiente e o respeito pela proteção dos sítios abrangidos pela Rede Natura 2000.
Apresentam-se seguidamente alguns dos mecanismos adotados pela Gestão, tendo em vista o cumprimento das regras
ambientais no âmbito das operações apoiadas, com a actual APA, IP, a ter um papel fundamental neste domínio, como
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Organismo Intermédio do POVT para o Ciclo Urbano da Água:
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Envolvimento das Autoridades Ambientais
Momento

Definição das condições de acesso das operações e dos critérios de seleção

Envolvimento das Autoridades

Agência Portuguesa do Ambiente (APA, IP), que sucede nas atribuições e competências ao Instituto da Água

Ambientais

(INAG) e às Administrações das Regiões Hidrográficas (ARH); Comissões de Coordenação e Desenvolvimento
Regional (CCDR), Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e Direção Geral do
Território, que sucede nas suas competências e atribuições à Direcção-Geral do Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Urbano (DGOTDU)

Momento

Apreciação das candidaturas e Análise dos Critérios de seleção

Envolvimento das Autoridades

Agência Portuguesa do Ambiente (APA, IP), Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR),

Ambientais

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e Direção Geral do Território; Direção Geral
de Geologia e Energia

Momento

Execução das operações – Emissão de licenças

Envolvimento das Autoridades

Agência Portuguesa do Ambiente (APA, IP) e Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR)

Ambientais

A AG do POVT manteve em 2012 o quadro regular de cooperação com as referidas Autoridades Ambientais que já tinha
estabelecido nos anos anteriores, através dos contratos de delegação de competências e de protocolos de colaboração
técnica celebrados com essas entidades, e cuja atividades desenvolvidas estão detalhadas no ponto 2.7.1.

Procedimentos Adotados
Momento

Análise de candidaturas
Para cada candidatura, é verificado o enquadramento do projeto de investimento face ao seu regime de
licenciamento e à legislação ambiental nacional e comunitária em vigor, aplicável, e solicitados os
respetivos comprovativos do seu cumprimento (pareceres/declarações/autorizações/licenças emitidas
pelas respetivas autoridades competentes ou, em caso de ainda não terem sido concluídos os respetivos
processos de avaliação/análise, o ponto de situação dos mesmos.

Instrumento

de

suporte

das

verificações

Check-list e Parecer técnico que auxilia a decisão sobre as candidaturas, onde são vertidas as conclusões
da análise e sempre que tenha sido aplicada uma ou mais condicionante(s) ambientais em sede de
aprovação de uma candidatura, a mesma é verificada no prazo temporal em que foi aplicada, não sendo
possível, no limite, o encerramento da operação, sem a total verificação do cumprimento da(s) mesma(s).

Momento

Execução das operações
Verificações Administrativas

verificações

de

suporte

das

Ficha de acompanhamento do cumprimento das regras ambientais a qual é atualizada ao longo da
execução dos projetos e até ao seu encerramento, tendo como anexos quadros com indicação das
componentes abrangidas por cláusulas restritivas e medidas de minimização e documentação relevante,
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Instrumento

nomeadamente licenças e/ou autorizações emitidas no âmbito do projeto.
Verificações no local9
Instrumento

de

suporte

das

verificações

Relatório de verificação física, que permita aferir da funcionalidade das infraestruturas e a disponibilidade
do serviço, que não são passíveis de validação nas verificações administrativas, sendo que a confirmação
da funcionalidade das operações deve ser feita no contexto do seu encerramento e da análise do
respetivo relatório final de execução

Verificações específicas por tipo de projeto/domínio de intervenção
Grandes Projetos

Análise no âmbito do Ponto F. do formulário de Grandes Projetos, relativo à Analise de Impacte
Ambiental, que contempla um conjunto diversificado de questões no domínio ambiental que
extravasam a AIA. Designadamente, são verificadas as evidências da consulta às Autoridades
Ambientais, através do Resumo não Técnico” do Estudo de Impacte Ambiental, o Relatório da
Consulta Pública, a Declaração de Impacte Ambiental e a Declaração da Rede Natura 2000.

Projetos abrangidos pelo regime de

Apresentação da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), sendo que na maior parte das situações o

AIA

enquadramento neste regime é claro pela consulta da legislação. Sempre que existem dúvidas sobre a
sujeição ao regime de AIA é solicitada a apreciação da situação pelas Autoridades Ambientais.
No caso de se tratar de uma alteração significativa de um projeto abrangido pelo regime de AIA, terá de
ser apresentada a respetiva DIA e, nos restantes casos, deverá ser apresentada uma Declaração da
Autoridade de AIA (APA, CCDR ou Outras entidades) que confirme que não se trata de uma alteração
significativa.

Projetos suscetíveis de afetar um

Apresentação da Análise de Incidências Ambientais e do Parecer do Instituto da Conservação da

sítio da Rede Natura

Natureza e Biodiversidade.

Ciclo Urbano da Água

Verificação se as operações se incluem numa instalação abrangida pelo regime da Prevenção e Controlo
Integrados de Poluição (PCIP), sendo que no caso deste domínio, esta verificação dirige-se apenas de
operações no âmbito da ENEAPAI – Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e
Agroindustriais.

Proteção Costeira

Verificação simultânea do enquadramento no Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral 20122015 (PAPVL) e se as operações propostas decorrem do previsto nos respetivos Planos de Ordenamento
da Orla Costeira (POOC).

Recuperação do Passivo Ambiental

Verificação se as operações consideradas prioritárias de âmbito nacional, encontram-se previamente
definidas no Documento Enquadrador da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), tanto os passivos
ambientais na área dos solos contaminados como das áreas mineiras degradadas. No entanto, e no
âmbito do Protocolo celebrado com a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), esta entidade apoia
a Autoridade Gestão em fase de análise da candidatura, designadamente aquelas que visam a
reabilitação de áreas degradadas afetas à indústria extrativa mineira, nomeadamente no que respeita
ao seu enquadramento no referido documento enquadrador.

Valorização de Resíduos Urbanos

Verificação se as operações se incluem numa instalação abrangida pelo regime da Prevenção e Controlo
Integrados de Poluição (PCIP);

9

A AG do POVT realizou, em 2012, 18 visitas no âmbito de operações concluídas do domínio do Ciclo Urbano da Água tendo como
objetivo a verificação da funcionalidade das infraestruturas e da disponibilidade do serviço.
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Verificação o respeito pelo regime jurídico de gestão de resíduos, não só em matéria de licenciamento

mas também na compatibilização das operações candidatas com os instrumentos de planeamento
vigentes, nomeadamente o PERSU II.
Empreendimento de Fins Múltiplos

Verificações que respeitam ao regime jurídico da conservação das aves selvagens e dos habitats

de Alqueva

(Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
140/99, de 24 de Abril, que transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 79/409/CEE, do
Conselho, de 2 de Abril, relativa à conservação das aves selvagens (diretiva aves) e da Diretiva n.º
92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da
flora selvagens (Diretiva habitats)

Neste domínio, verifica-se que os principais problemas sentidos em 2012 no que respeita à observância das obrigações
ambientais foram as seguintes:

Quadro nº 14 - Cumprimento da legislação ambiental - Problemas e medidas adotadas
Problemas

Medidas

Lacunas detetadas nas operações que transitaram dos

Sensibilização dos beneficiários para a necessidade de apresentação destes

Programas Operacionais Regionais Norte, Centro e

documentos, o que está a ser feito durante a fase de execução do projetos e

Alentejo no domínio do Ciclo Urbano da Água,

aquando da apresentação do Relatório Final da operação, não podendo nenhum

concretamente no que respeita aos licenciamentos

Projeto ser encerrado sem ser verificada a sua regularidade em matéria de

ambientais exigíveis para as infraestruturas apoiadas.

cumprimento de todas as obrigações ambientais e licenciamento.

Dificuldades sentidas pelos beneficiários na obtenção de

A AG do POVT tem acompanhado esta situação, articulando, sempre que possível

todas as autorizações e licenciamentos necessários para a

com as Autoridades Ambientais emissoras das respetivas autorizações e

implementação e funcionamento das infraestruturas

licenciamentos, no sentido de desbloquear com maior rapidez algumas situações
que constituem obstáculos à concretização e entrada em exploração das
infraestruturas.

Ainda no que respeita à importância conferida pelo Programa aos benefícios ambientais dos projectos apoiados, releva a
incorporação de critérios de selecção específicos relativos a estas matérias, para ponderação na avaliação de mérito dos
projectos em diversas áreas, nomeadamente na área dos transportes e mobilidade sustentável (Eixo I) e no domínio das
Infraestruturas e Equipamentos Desportivos (Eixo V), tais como:
Eixo I
Contributo para o reforço da intermodalidade e da competitividade de modos de transporte menos poluentes,
aplicável na seleção de operações inseridas na modernização da rede ferroviária nacional e na requalificação dos
portos;
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Contributo em ganhos ambientais e para o desenvolvimento de uma mobilidade mais sustentável aplicável na
seleção de operações inseridas na modernização da rede ferroviária nacional, na requalificação dos portos e nas
intervenções nos sistemas ferroviários urbanos.

Eixo V – Infraestruturas e Equipamentos Desportivos


Evidência de eficiência energética e utilização sustentável dos recursos naturais

2.3 Problemas significativos encontrados na implementação do Programa
Operacional e medidas tomadas
O ano de 2012 foi muito intenso ao nível das atividades da Autoridade de Gestão para ultrapassar os problemas e adotar
as medidas necessárias à performance demonstrada durante aquele período. Senão, vejamos: no final de 2011, a taxa de
compromisso do Programa era de 78%, passando para 68,2% em Junho de 2012, chegando ao final do ano com uma taxa
de 87%.

Gráfico nº 13 - Evolução da Taxa de Compromisso do POVT (2010 –2012)

Vejamos algumas das circunstâncias que explicam este comportamento.

O ano de 2012 iniciou-se sem perspetiva de novas aberturas de Avisos para apresentação de candidaturas de acordo
com as orientações da tutela do QREN, na expectativa da preparação de uma reprogramação estratégica dos Programas
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Transição de operações de e para os Programas Operacionais Regionais

Operacionais do QREN e ainda com a operacionalização da reprogramação técnica aprovada no final de 2011 em fase de
implementação, nomeadamente a alteração dos Regulamentos Específicos do POVT para consagrar a transição das
elegibilidades das áreas de intervenção do Ciclo Urbano da Água – vertente em baixa – modelo não verticalizado,
Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos – Ações Materiais, Reabilitação de Locais Contaminados e
Indústrias Extrativas e Otimização da Gestão de Resíduos e transferência das elegibilidades do FEDER para o Fundo de
Coesão e a aprovação dos critérios de seleção destas novas áreas de intervenção pela Comissão de Acompanhamento do
Programa.
O processo de transição efetiva das operações iniciou-se em Fevereiro e culminou em Julho de 2012, com a anulação por
parte do PORNorte das últimas operações na área da Prevenção e Gestão de Riscos. Este processo foi bastante
consumidor de recursos – humanos e temporais, dado que a informação estruturada e documental, migrou de sistemas
de informação dos Programas Operacionais Regionais que não “comunicam” de uma forma direta e imediata com o
Sistema de informação do POVT. Para além de algumas insuficiências documentais que se detectaram no processo de
verificação baseada numa check-list elaborada com base nas orientações vertidas na nota metodológica do IFDR de 11
de novembro de 2011, que obrigaram a várias iterações entre o POVT e os PO de Origem, algumas dessas insuficiências
não foram possíveis de colmatar até à aceitação das transições pelo POVT, designadamente a existência de Estudos
Económico Financeiros para projetos geradores de receitas com um Custo Total de Investimento superior a 1 milhão de
euros e a existência de pareceres e licenças ambientais (ocorrências nas operações do Ciclo Urbano da Água). A
identificação dos elementos considerados necessários foi integrada na documentação relativa à aprovação da transição
das operações para o POVT e posteriormente efetuado o respetivo folow-up.
O resultado deste processo, culminou na transição de 161 operações, com a distribuição indicada no quadro seguinte:
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Quadro nº 15 - Operações que transitaram dos POR para o POVT
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Em sentido inverso, procedeu-se à transição de 20 operações do domínio de intervenção Requalificação de Escolas do 2º
e 3º ciclo do Ensino Básico para os Programas Operacionais Regionais do Norte e do Centro, processo que culminou com
a anulação, em Abril de 2012, das operações aceites pelo PO Centro.

Quadro nº 16 – Operações que transitaram do POVT para os POR
Unidade: M€
PROGRAMAS

EIXOS
Eixo V
Escolas do 2º e
3º ciclo do EB
Total POVT

PO Norte

PO Centro

Totais

Despesa
Despesa
Despesa
Fundo nº Oper
Fundo nº Oper
Fundo nº Oper
Elegível
Elegível
Elegível
72,69

50,89

16

19,17

13,42

4

91,86

64,31

20

72,69

50,89

16

19,17

13,42

4

91,86

64,31

20

72,69

50,89

16

19,17

13,42

4

91,86

64,31

20

Aprovação de novas candidaturas até à entrada em vigor da RCM nº 33/2012, de 15 de Março
No início de 2012 e até à entrada em vigor da RCM nº 33/2012, de 15 de Março (a 01 de Março de 2012) que suspendeu
a abertura de novos Avisos para a apresentação de candidaturas e a aprovação de candidaturas em análise, foram
aprovadas 6 candidaturas, ficando apenas por analisar algumas operações do Eixo II, dos domínios do Ciclo Urbano da
Água e da Prevenção e Gestão de Riscos pelos motivos que serão explicados no Ponto 3.2.

Operação Limpeza
A performance da execução financeira do POVT no início de 2012 continuava a estar condicionada pelo fato de um
conjunto de operações aprovadas não terem qualquer execução, apesar das medidas que a Autoridade de Gestão vinha
a adotar desde 2011 no sentido de anular/rescindir as operações em execução e reprogramar em baixa as operações
cujas adjudicações das componentes principais ficavam abaixo das estimativas. Grande parte destas operações tem
elevada complexidade técnica (investimentos ferroviários, rodoviários e na área do Ambiente – vide Ponto 3.1. a
propósito das dificuldades sentidas em cada domínio) e apresentavam pouca maturidade aquando da sua aprovação,
com impacto no Fundo de Coesão e na sua evolução.
No âmbito dos trabalhos de preparação da reprogramação estratégica do QREN, a RCM nº 33/2012, de 15 de Março,
vem determinar a designada “Operação Limpeza”, que teve como objetivo a libertação de recursos comprometidos e
sem realização financeira, tendo em vista a sua realocação a outras finalidades. Em primeiro lugar, as medidas a
implementar visavam a anulação/rescisão das operações aprovadas há mais de 180 dias e sem contrato de
financiamento celebrado, ou com contrato celebrado há mais de 180 dias e sem execução. Também as operações que

execução financeira, as operações deveriam ser reprogramadas temporal e financeiramente.
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registassem uma execução inferior a 10% deveriam ser rescindidas ou, caso os beneficiários evidenciassem condições de

Este processo, que decorreu de forma mais intensa entre Março e meados de Abril de 2012, foi um processo
formalmente muito pesado e consumidor de recursos, dado que implicou notificações simultâneas a um largo conjunto
de beneficiários cujas operações estavam em situação de incumprimento e fundamentação para um outro conjunto de
operações sobre os motivos da não notificação, sujeito a parecer favorável do IFDR, IP, entidade mandatada para
coordenar este processo.
No âmbito deste processo e como medida simplificadora, com o objetivo de alargar o conhecimento sobre a realidade
de cada operação, designadamente sobre qual a execução efectiva das operações, foi introduzida, no SIPOVT, a
possibilidade dos beneficiários apresentarem despesas relativas a contratos cuja conformidade ainda não estava
verificada pela Autoridade de Gestão do POVT, com a condicionante desta despesa não poder ser validada até à
verificação do respetivo contrato.
Embora de modo mais intensivo durante aquele período, esta reavaliação mereceu da Autoridade de Gestão uma
atuação contínua durante o resto do ano, resultando num montante descomprometido de 612 milhões de euros,
repartido entre 481 milhões de euros de Fundo de Coesão e 131 milhões de FEDER, como podemos verificar no quadro

Pág.111

seguinte:
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Quadro nº 17 - Descompromissos efetuado em 2012 em resultado da “Operação Limpeza”

10

unid: euros

2012

2011

Transições
Aumento de taxa Aumento de taxa
entre PO/entre
para 85%
para 95%
Eixos

Novas
aprovações

Descativações/
Reforços

Total

Eixo I

663.081.680

99.652.693

77.639.381

55.002.366

347.192.350

-335.350.101

907.218.370

Eixo II

1.300.743.750

159.662.693

102.854.991

0

10.403.294

-137.955.583

1.435.709.145

833.683.924

35.650.416

20.857.851

-122.839.762

767.352.430

-7.263.753

89.902.682

Ciclo Urbano da Água
Proteção Costeira

82.396.961

14.769.474

Recuperação do Passivo Ambiental

55.361.993

2.778.177

9.178.540

-6.850.253

60.468.457

1.224.754

-1.914.430

158.839.034

Prevenção e Gestão de Riscos

118.736.674

21.077.469

19.714.567

Valorização de Resíduos Urbanos

141.163.539

10.570.907

9.912.548

172.771

161.819.765

Empreendimento de Fins Múltiplos
de Alqueva

69.400.659

92.363.901

34.822.373

739.844

197.326.777

Eixo III

81.756.467

-7.159.350

105.589.345

Eixo IV

45.935.100

0

55.778.335

Eixo V

1.236.034.110

-120.931.579

1.227.913.093

-3.870.802

8.135.722

-91.602.347

955.434.762

Ações Inovadoras para o
Desenvolvimento Urbano

30.992.228
9.843.236
-156.668.001

0

0

269.478.563

12.006.524

Requalificação da Rede de escolas
com Ensino Secundário

777.558.546

269.478.563

Infraestruturas e Equipamentos
Desportivos

79.872.837

27.139

79.899.977

Equipamentos Estruturantes do
Sistema Urbano Nacional

179.897.107

-25.454.474

154.442.632

-31.095

0

0

30.000.000

Requalificação da Rede de Escolas
dos 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico

64.335.195

Iniciativa JESSICA

30.000.000

Empreendimento de Fins Múltiplos
de Alqueva

92.363.901

Eixo VI

52.444.069

Total

3.379.995.175

-64.304.100

-92.363.901

0
873.389

-10.518.340

42.799.118
3.775.007.405

102.647.386

190.337.607

55.002.366

658.939.823

-611.914.953

Fundo de Coesão

2.091.516.996

259.315.386

190.337.607

55.002.366

388.587.872

-480.465.034 2.504.295.195

FEDER

1.288.478.179

-156.668.001

0

0

270.351.951

-131.449.919 1.270.712.210

Esta atuação no âmbito da “Operação Limpeza” é determinante para se perceber o comportamento da taxa de

10

Os montantes apresentados relativamente às descativações/reforços são “líquidos”, isto é, incorporam quer descativações quer
reforços originados por reprogramações em alta das operações.
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compromisso durante o ano de 2012, que só retoma a sua rota ascendente no Fundo de Coesão no início do 2º semestre

com o efeito da transição de operações (259 milhões de euros) e no FEDER, com no último quadrimestre de 2012, com a
aprovação das novas operações da Parque Escolar (269 milhões de euros).
Esta medida legislativa permitiu ao POVT rejuvenescer as suas operações, através da libertação de recursos que no
âmbito da reprogramação estratégica foram alocados a diversas áreas de atuação do Programa (Ambiente e
Intervenções nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, no caso do Fundo de Coesão e Requalificação de Escolas
do Ensino Secundário, no caso do FEDER), que permitiram e permitirão durante o corrente ano de 2013, a aprovação de
novas candidaturas com maiores exigências ao nível da maturidade das intervenções, de modo a não haver risco de não
execução e perda de Fundos.
Na sequência deste processo, foi possível proceder a abertura de Avisos para a apresentação de candidaturas a partir de
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Setembro de 2012, nos seguintes domínios de intervenção:
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Quadro nº 18 – Avisos abertos a partir de Setembro de 2012
unid: euros
Domínio Intervenção

Data de abertura

Data de encerramento

Eixo I

Dotação Fundo
(milhões euros)

Ponto de situação
em 31-dez-2012

170.000.000

Redes e Equipamentos Estruturantes
Nacionais de Transportes e Mobilidade
Sustentável

11-12-2012

17-12-2012

Eixo II

170.000.000

Decidido

203.700.000

Ciclo Urbano da Água

76.000.000

Vertente em alta - Grupo AdP

22-10-2012

30-11-2012

45.000.000

Em análise

Vertente em alta e modelo verticalizado Municípios e concessionárias

22-10-2012

30-11-2012

6.000.000

Em análise

Vertente em baixa - Municípios e
concessionárias

18-09-2012

30-11-2012

25.000.000

Em análise

17-09-2012

26-10-2012

89.000.000

Em análise

Proteção Costeira
Prevenção e Gestão de Riscos

12.700.000

Estudos e cartografia temática de riscos ANPC

01-03-2013

31-05-2013

1.200.000

Aberto em 2013

Reforço da arquitetura e desenvolvimento
do sistema de informação de proteção
civil nacional, incluindo as vertentes de
comunicações, alerta, monitorização e
localização - DGIE

01-03-2013

31-05-2013

1.300.000

Aberto em 2013

Reforço da arquitetura e desenvolvimento
do sistema de informação de proteção
civil nacional, incluindo as vertentes de
comunicações, alerta, monitorização e
localização- APA

25-03-2013

15-04-2013

2.200.000

Aberto em 2013

Construção, requalificação e
reorganização da rede de infraestruturas
de proteção civil

09-04-2013

31-07-2013

3.000.000

Aberto em 2013

Aquisição de equipamentos operacionais
de proteção civil para os corpos de
bombeiros e serviços de proteção civil
municipal

01-03-2013

31-05-2013

5.000.000

Aberto em 2013

Valorização de Resíduos Urbanos

26.000.000

Infraestruturas Nacionais para a
Valorização de RSU

04-12-2012

15-01-2013

20.000.000

Aberto

Optimização da Gestão de Resíduos e
Melhoria do Comportamento Ambiental

04-12-2012

15-01-2013

6.000.000

Aberto

71.400.000
Regularização Torrencial dos Troços
Terminais das Ribeiras do Funchal

28-09-2012

30-11-2012

68.000.000

Regularização Torrencial da Ribeira de
Vasco Gil

21-12-2012

21-01-2013

3.400.000

Eixo V
Modernização das escolas com ensino
secundário

Em análise
Aberto

270.000.000
17-09-2012

15-10-2012

270.000.000
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Eixo IV

Medidas de estímulo ao aumento da execução e dos pagamentos
Relativamente à execução do Programa, reflexo das dificuldades sentidas na execução das operações, a situação que
continuou a caracterizar o ano de 2012, à semelhança do que aconteceu no ano de 2011, foi a seguinte:


Restrições financeiras dos beneficiários e dificuldades na mobilização da contrapartida nacional;



Limitações orçamentais impostas às entidades do sector público e condicionantes à obtenção de financiamento
bancário – devido à sua escassez e aos limites ao endividamento impostos às empresas públicas e aos
Municípios;



Redução da liquidez que se verificou na maioria dos beneficiários do POVT, quer por contração ao nível dos
proveitos quer pela degradação dos prazos de recebimento por efeitos da crise económica, afetando em
particular empresas públicas e municípios;



Sujeição, por parte das entidades públicas da Administração Central do Estado, a um conjunto de pareceres
prévios e autorizações do Ministério das Finanças para ser possível desencadear os procedimentos de
adjudicação, o que acarreta graves prejuízos em termos temporais ao desenrolar dos processos e respetivas
repercussões no tempo para a realização das obras/prestações de serviços;



Grande instabilidade no sector da construção com pedidos de insolvência de vários empreiteiros, cessões de
posições contratuais e cessações de contratos de empreitadas estabelecidos entre os beneficiários e os
empreiteiros o que originou atrasos na execução das operações face ao previsto.

Para atenuar estas dificuldades, com um significativo impacto na performance de execução financeira e de pagamentos
11

do Programa, foram implementadas as seguintes medidas :


Aumento, de forma generalizada, da taxa de cofinanciamento para 85% de projetos financiados pelo Fundo de
Coesão, ainda não encerrados e promovidos por entidades que consolidam para efeitos de contabilidade
nacional (a grande maioria dos beneficiários do POVT encontram-se nestas condições, tendo-se estendido esta
alteração a outras entidades como a EDIA, SA, as Associações Humanitárias de Bombeiros e entidades da esfera
municipal, e independentemente da sua conclusão, dos projetos da Região Autónoma da Madeira);



Pagamento, a 95%, das despesas apresentadas em pedidos de pagamento, dando sequência à implementação
dos pagamentos top-up – vide Ponto 1.1



Aumento da taxa máxima de cofinanciamento das operações do Eixo I do Programa para 95% (promovidas por
entidades que integram o perímetro de consolidação orçamental e desde que não se encontrem concluídas), a

11

Na sequência das orientações de 31-05-2012 do Conselho de Ministros relativas à Reprogramação Estratégica dos Programas
Operacionais do QREN.
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título excecional e por motivos que se prendem com a necessidade de consolidação das contas públicas.

Acresce ainda a mobilização dos financiamentos atribuídos através do Empréstimo-Quadro do BEI, que embora com
alguns constrangimentos que derivam da necessidade de apresentação de garantias para a celebração dos contratos ou
do visto do Tribunal de contas, nos casos dos Municípios, permitiram desembolsar até ao final de 2012, no conjunto das
17 operações com financiamento reembolsável que têm contrato celebrado, um montante de 19,6 milhões de euros
para financiamento da contrapartida nacional (ver ponto de situação do EQ-BEI no Ponto 2.7.1 deste Relatório)
Daquelas operações, 5 são de Municípios e 12 de outras entidades, designadamente empresas do setor municipal. As
áreas de intervenção abrangidas por estes financiamentos ativos são o Ciclo Urbano da Água, a Valorização de Resíduos
Urbanos, as Infraestruturas e Equipamentos Desportivos e os Equipamentos Estruturantes para o Sistema Urbano
Nacional.
Como pudemos observar no Ponto 2.1.2 deste Relatório, a principal consequência destas medidas foi uma evolução
muito positiva na execução financeira do Programa e no volume de pagamentos efetuados aos beneficiários que se
traduzem em liquidez efetiva para fazer face a algumas das dificuldades relatadas anteriormente.

Papel da Reprogramação Estratégica do QREN na mitigação dos problemas encontrados na implementação do POVT
A reprogramação estratégica dos Programas Operacionais do QREN, baseada nas orientações preconizadas pelo
Conselho de Ministros de 31 de Maio de 2012, vem contemplar as medidas que visaram contribuir de forma muito
positiva para colmatar as dificuldades sentidas pelo POVT, aspeto que já foi abordado no Ponto 1.1..
Grandes Projetos
Acrescem ainda as dificuldades sentidas na adequada instrução dos Grandes Projetos, o que tem exigido múltiplas
revisões das candidaturas e dos documentos que as instruem e de resposta à Comissão Europeia, o que tem atrasado o
processo de decisão de aprovação pela CE. Na sequência do Encontro Anual realizado entre as Autoridades de Gestão
dos PO FEDER e Fundo de Coesão e a Comissão Europeia, concretamente no Encontro Bilateral com a Autoridade de
Gestão do POVT, foi estabelecido, como medida para ultrapassar os constrangimentos que obstam à aprovação dos
Grandes Projetos, que previamente à sua notificação, os mesmos seriam enviados a título informal para a Comissão
Europeia para verificação dos aspetos mais críticos e que normalmente redundam em pedidos de esclarecimentos que
suspendem o processo de aprovação.
A AG tem vindo a reforçar os seus mecanismos de validação dos formulários de candidatura dos Grandes Projetos e dos
Estudos Económicos e Financeiros que sustentam o apuramento do Funding-Gap e correspondente Montante da
Decisão, estando prevista para 2013 a contratação de um equipa externa multidisciplinar, que apoie a Autoridade de
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Gestão na verificação e fundamentação dos pressupostos dos referidos Estudos.
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Clarificação do enquadramento no Fundo de Coesão dos projetos relativos ao Sistema Primário de Abastecimento de
Água do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA)
Em Outubro de 2012, foi finalmente clarificada a situação relativa ao cabal enquadramento dos projetos do Sistema
Primário de Abastecimento de Água do EFMA no Fundo de Coesão, permitindo concretizar um dos pressupostos da
reprogramação técnica de 2011 e ultrapassando os seguintes constrangimentos:
Libertação de FEDER do Eixo V para aprovação de operações relativas a equipamentos escolares,
permitindo a resolução de dificuldades orçamentais da Parque Escolar, EPE;
Aumento das taxas de cofinanciamento daquelas operações para 85%, pois apesar da entidade
promotora dos investimentos – EDIA, SA, não integrar o perímetro de consolidação das contas públicas,
foi proposta uma alteração regulamentar a prever que estas operações, desde que financiadas pelo
Fundo de Coesão, permitindo àquela entidade mitigar as suas dificuldades de tesouraria e as limitações
ao nível do endividamento.

Parecer Anual de Controlo
É ainda de referir neste ponto que a Inspeção-Geral de Finanças (IGF), enquanto Autoridade de Auditoria, apresentou à
Comissão Europeia, em Dezembro de 2012, o Relatório Anual de Controlo, nos termos do n.º 1, alínea d), subalínea (i) do
artigo 62.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006, de 11 de Julho, e do n.º 2 do artigo 18.º do Regulamento (CE) n.º
1828/2006, alterado pelo Reg (CE) n.º 846/2009, de 1 de Setembro, relativo ao Sistema Comum FEDER/FC que integra o
POVT e o PO Assistência Técnica.
Tendo em conta as auditorias realizadas aos programas que integram o citado sistema comum, a IGF concluiu no
referido Relatório que o sistema comum em apreço permite uma segurança razoável para a emissão de uma opinião
qualitativa quanto ao funcionamento dos sistemas de gestão e controlo das respetivas Autoridades de Gestão.
As conclusões do referido Relatório referem ainda que, tendo por base uma auditoria específica sobre a Autoridade de
Certificação, concluiu que, em termos gerais, os procedimentos desenvolvidos respeitam a descrição dos sistemas de
gestão e controlo enviada oportunamente à CE, pelo que, embora carecendo de melhorias, funcionam e salvaguardam o
cumprimento dos requisitos aplicáveis por força dos artigos 58.º a 61.º do Reg. (CE) n.º 1083/2006 e da seção 3 do Reg.
(CE) n.º 1828/2006.
Refere ainda o citado Relatório que nas auditorias sobre as operações foram identificadas despesas não elegíveis no
montante de €4.228.980,96 e que, decorrente da extrapolação efetuada o erro mais provável existente na população é
de €5.530.359,68, o que representa cerca de 0,62% do universo, situando-se abaixo do limiar de 2% definido.

controle estabelecidos para o sistema comum onde se integra o POVT, respeitaram os requisitos regulamentares
aplicáveis e funcionaram de forma eficaz, de modo a dar garantias razoáveis de que as declarações de despesas
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A IGF concluiu que, com base no exame realizado, considera que, no período em análise, os sistemas de gestão e

apresentadas à Comissão são corretas e, consequentemente, de que as transações subjacentes respeitam a legalidade e
a regularidade, exceto no que diz respeito ao seguinte:


Em resultado das auditorias aos sistemas de gestão e controlo e de operações foram identificados
procedimentos de controlo interno por parte das entidades envolvidas na gestão e na certificação das despesas
que carecem de algumas melhorias, tendo sido propostas recomendações a aplicar pelas entidades auditadas;



As situações em causa apenas influenciam moderadamente o funcionamento dos requisitos essenciais dos
sistemas daquelas entidades;



Estima-se que as exceções referidas não tenham tido outro impacto no total das despesas declaradas a
financiamento comunitário durante o ano financeiro de 2011. Anote-se, porém, que a despesa confirmada
como erro foi entretanto corrigida pela Autoridade de Certificação nas declarações apresentadas à Comissão,
sendo que a taxa de erro apurada nas auditorias de operações, que se situa abaixo do indicador de
materialidade de 2%.

Estima-se que as exceções referidas não tenham tido outro impacto no total das despesas declaradas a financiamento
comunitário durante o ano financeiro de 2011, para além do que se encontra referido nos anteriores pontos 4 e 5, a
propósito dos erros identificados nas auditorias de sistemas e de operações. Anote-se, porém, que a despesa confirmada
como erro foi entretanto corrigida pela Autoridade de Certificação nas declarações apresentadas à Comissão, sendo que
a taxa de erro apurada nas auditorias de operações, que se situa abaixo do indicador de materialidade de 2%.
Em resultado das auditorias realizadas pela Autoridade de Auditoria, foram efetuadas várias recomendações de
melhoria do funcionamento dos sistemas de gestão e controlo, algumas das quais ainda não foram totalmente
implementadas, entendendo nestes termos que, as deficiências por satisfazer afetam moderadamente os requisitos
essenciais do funcionamento dos sistemas de gestão e controlo, pelo que devem ser classificados na Categoria 2,
conforme previsto na Nota de Orientações sobre uma metodologia comum para avaliação dos sistemas de gestão e
controlo dos Estados Membros (documento COCOF 08/0019/00).
Nos termos referidos, foi emitido parecer com reservas sobre o funcionamento dos sistemas de gestão e controlo
estabelecidos para o Sistema comum FEDER constituído pelo POVT e pelo PO Assistência Técnica, bem como sobre se as
declarações de despesas apresentadas à Comissão são corretas e, consequentemente, acerca das garantias razoáveis de
que as transações subjacentes respeitam a legalidade e a regularidade.
O Parecer anual emitido pela IGF em 21 de Dezembro de 2012 tem as mesmas conclusões referidas no citado Relatório.

2.4 Mudanças no contexto da execução do Programa Operacional

de ajustamento da economia e das finanças públicas nacionais, confrontada com as ameaças de crise da dívida soberana
que se continuaram a sentir no âmbito mais vasto da União Europeia e que também afetaram Portugal.
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O contexto de crise económica e financeira internacional continuou a marcar o ano de 2012, conjugada com o processo

Verificou-se em Portugal durante 2012 um exigente processo ajustamento macroeconómico e orçamental no âmbito do
Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF), decorrente da Decisão do Conselho 2011/344/EU, de 17 de
maio de 2011. O Memorando de Entendimento que acompanha essa decisão, assinado na mesma data, e os apêndices
subsequentes, estabelecem as condicionalidades de política económica a que a assistência financeira está subordinada,
incorporando assim um vasto conjunto de reformas que se encontram em curso e que estão fortemente alinhadas com
os objetivos da estratégia Europa 2020. O Memorando de Entendimento que enquadra o acesso de Portugal ao Fundo
Europeu de Estabilização Financeira estabelece o objetivo de redução do défice orçamental de 9,8% do PIB em 2010
para 3% do PIB em 2013. Esta redução deverá ser prosseguida num contexto de forte redução da atividade económica
que, de acordo com as projeções macroeconómicas do quarto exame trimestral do PAEF para Portugal, se deverá
traduzir numa contração do PIB português em 2011 e 2012 (-1,6% e -3%, respetivamente), devendo voltar a crescer
apenas em 2013 (+0,2%). O Memorando de Entendimento aponta também a necessidade de reforço dos rácios de
capital por parte dos bancos nacionais. Este facto, juntamente com o aumento dos riscos de crédito (associados à
deterioração da situação económica nacional) e com o previsível aumento das taxas de juro de referência, irão traduzirse em maiores dificuldades de acesso ao crédito por parte das empresas e das famílias. Assim, somando à quebra de
11,4% estimada para 2011, o quarto exame trimestral do PAEF previu uma diminuição do investimento (FBCF) de 12,2%
em 2012 e de 0,5% em 2013.
É neste contexto que, quer a recomendação do Conselho Europeu a Portugal relativamente ao PNR de 2011
(Recomendação do Conselho 2011/C 216/01, de 12 de Julho), quer a proposta de recomendação apresentada pela
Comissão Europeia ao Conselho em relação ao PNR de 2012 e a emissão de um Parecer sobre o Programa de
Estabilidade para o período 2012-2016 (COM (2012) 324, de 30 de Maio), incitam Portugal a “aplicar as medidas tal
como estabelecidas na Decisão de Execução 2011/344/UE e detalhadas no Memorando de Entendimento de 17 maio de
2011 e nos seus apêndices subsequentes”.
Não obstante este alinhamento estratégico, as necessidades de ajustamento macroeconómico e orçamental decorrentes
do PAEF, bem como (em estreita articulação com este) o PNR e as respetivas metas de desenvolvimento definidas por
Portugal, recomendam a intensificação das apostas em alguns domínios-chave (e.g. reforço do ajustamento do tecido
produtivo, reforço das respostas ao desemprego e reponderação dos investimentos públicos), em linha com as
conclusões do Conselho neste domínio (designadamente as que decorrem do Conselho Europeu de 2 de março de 2012 )
e nas consequentes orientações da CE acima referidas.
Cumpre igualmente salientar que no âmbito da implementação do PAEF e tendo em conta as dificuldades crescentes na
obtenção de financiamento por parte das entidades públicas, regionais e locais, foram estabelecidos programas de
assistência específicos, o primeiro dos quais destinado à Região Autónoma da Madeira e, um segundo dirigido aos
12

municípios portugueses . Ambos os programas incluem, entre outras medidas, linhas de crédito próprias com o objetivo

12

Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), inserido no memorando de acordo entre o Governo de Portugal e a ANMP, apresentado em Maio de
2012.
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de proporcionar as condições necessárias para o cumprimento das obrigações de dívida de curto e médio prazo a que

aquelas entidades estão cometidas. Tal como no PAEF, estes programas de assistência específicos incorporam um
conjunto diverso de condicionalidades, entre as quais algumas limitações à concretização de investimentos públicos.
Em termos de cenário macroeconómico, o ano de 2012 e seguintes ficará marcado pela necessidade de um exigente
processo de ajustamento da economia Portuguesa acordado no âmbito do PAEF. Este processo, caracteriza-se,
fundamentalmente, pela imposição de uma forte contenção das despesas públicas (incluindo uma forte retração do
investimento público) e por um apertado programa de reformas estruturais, mas é marcado também por um contexto
de fortes restrições no acesso ao crédito, por um agravamento das condições sociais e pela incerteza sobre os próximos
desenvolvimentos na Zona Euro
Os anos finais do atual ciclo de programação dos Fundos estruturais serão ainda marcados em Portugal por um
agravamento das condições sociais. A quebra da atividade económica estará associada ao aumento da taxa de
desemprego, prevendo o quarto exame trimestral do PAEF que esta atinja 15,5% em 2012 e 16% em 2013. A esta
deterioração no mercado de trabalho acresce o esforço de consolidação orçamental, iniciado em 2011, que contribuirá
diretamente para uma redução significativa do rendimento disponível das famílias,
Dado o que antecede e na sequência de medidas implementadas que decorreram do processo de reprogramação de
2011, a proposta de reprogramação de 2012, procurou também responder aos seguintes desafios:


O estímulo ao investimento privado, orientado sobretudo para os bens transacionáveis enquanto condição
fundamental para o sucesso do processo de ajustamento estrutural da economia portuguesa e, em particular,
para a melhoria da sua competitividade;



A sustentabilidade do investimento público de qualidade, concentrando os (escassos) recursos disponíveis nos
domínios de investimento público que contribuam mais intensivamente para aumentar o crescimento potencial
e sustentável da economia portuguesa;



A criação de emprego e, em particular, de mais e melhores oportunidades de emprego para jovens,
promovendo um ajustamento mais eficaz entre a oferta e procura no mercado de trabalho e contribuindo para
dinamizar esse mercado no âmbito da resposta aos dois desafios anteriormente identificados;



E a promoção da inclusão social de grupos da população mais afetados pela presente situação, privilegiando
respostas integradas que previnam os riscos de exclusão desses segmentos, designadamente através de apoios
no domínio da formação e emprego que permitam uma estreita articulação entre o conteúdo dessas ações e as
especificidades desses grupos.

Ao nível regulamentar comunitário e nacional, são de destacar as alterações introduzidas em 2012, que constam do
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anexo XIV.
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2.5 Alteração substancial na aceção do artigo 57º do Regulamento (CE) nº
1083/2006
Não foi verificada qualquer alteração substancial ocorrida ao nível das operações, que tenha afetado a sua natureza ou
as suas condições de execução, ou tenha 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.

2.6 Complementaridade com outros instrumentos ou iniciativas da União Europeia
2.6.1 Complementaridade com outros Programas
Com a aprovação da reprogramação técnica do QREN em 2011, que definiu a concentração das elegibilidades relativas
aos domínios de intervenção do Ciclo Urbano da Água, Prevenção e Gestão de Riscos – Ações Materiais, Valorização dos
Resíduos Urbanos e Recuperação do Passivo Ambiental no POVT, ficaram esbatidas as complementaridades entre os
Programas Operacionais Regionais (POR) e o POVT naquelas áreas.
Esta situação foi reforçada com a aprovação da reprogramação estratégica dos Programas Operacionais do QREN em
2012, que prevê que todas as demais operações já aprovadas nos POR naqueles domínios, para além das que já tinham
transitado em 2012 durante o processo de operacionalização da reprogramação técnica do QREN, transitem para o
POVT, existindo, deste modo uma concentração total destas áreas de intervenção neste Programa.
No caso do Domínio de Intervenção Infra-estruturas e Equipamentos Desportivos do Eixo V – Infra-estruturas e
Equipamentos para a Valorização Territorial e o Desenvolvimento Urbano, apesar de esta elegibilidade ter transitado
para os Programas Operacionais das regiões Objetivo Convergência no âmbito da reprogramação técnica de 2011,
continuam a existir candidaturas aprovadas no POVT, o que poderá exigir alguma articulação temática no que respeita a
eventuais reprogramações dessas operações.
As complementaridades entre as intervenções financiadas pelo Fundo de Coesão no POVT e pelo FEDER nos Programas
Operacionais Regionais ou FEADER no PRODER – Programa de desenvolvimento Rural (no caso da rede secundária do
Alqueva), são asseguradas pelos GAT (Grupos de Articulação Temáticos), que envolvem as Autoridades de Gestão do
POVT, dos POR e do PRODER, bem como de representantes das entidades que tutelam e coordenam os respetivos
setores, nos termos previstos nos Regulamentos Específicos dos Eixos / Domínios de Intervenção:
O GAT relativo ao Domínio de Intervenção Proteção Costeira não teve atividade em 2012, na medida em que
não foram apreciadas novas candidaturas. No entanto, continua a ser pertinente a manutenção deste Grupo de
Articulação, dado que neste domínio de intervenção se mantêm a complementaridade entre o POVT e os POR
que interessa ter em conta nas novas candidaturas que foram submetidas no final de 2012 e já decididas em
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2013;
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O GAT relativo ao Domínio de Intervenção Recuperação do Passivo Ambiental pronunciou-se no âmbito da
análise da candidatura Resíduos Perigosos depositados nas escombreiras das antigas minas de carvão de São
Pedro da Cova - Gondomar, em termos de complementaridade com ações cofinanciadas por outros
instrumentos financeiros.



Dada a transição de operações dos POR para o POVT que se prevê operar em 2013 neste domínio de
intervenção, de acordo com os pressupostos da reprogramação estratégica aprovada no final de 2012, poderá
vir a ser equacionada a extinção deste GAT em 2013, em face da total concentração de operações no POVT.



O GAT relativo ao Domínio de Intervenção Infraestruturas e Equipamentos Desportivos não teve atividade em
2012, na medida em que não foram apreciadas novas candidaturas. Continua a ser pertinente a sua intervenção
pelos motivos explicitados anteriormente.



O GAT relativo ao Domínio de Intervenção Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva não teve atividade em
2012, na medida em que não foram apreciadas novas candidaturas.

No que respeita ao Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva é ainda de referir o mecanismo de acompanhamento
das intervenções financiadas através do POVT e do PRODER que foi instituído por recomendação da Comissão Europeia
na Comissão de Acompanhamento do POVT e que consiste na apresentação do ponto de situação dos investimentos da
rede primária e secundária do Alqueva que estão a ser financiados pelo POVT e pelo PRODER, as suas perspetivas futuras
e eventuais dificuldades que possam existir na concretização do EFMA.
Apresenta-se no anexo XV, o ponto de situação a 31 de dezembro de 2012, dos investimentos financiados pelo POVT, no
que respeita à rede primária e sua complementaridade com os investimentos financiados pelo PRODER, no que respeita
à rede secundária do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva.

2.6.2 Instrumentos de Engenharia Financeira
A Iniciativa JESSICA foi concebida para promover os Fundos de Desenvolvimento Urbano (FDU), instrumentos de
engenharia financeira de apoio ao investimento no desenvolvimento urbano sustentável.
A 20 de Julho de 2009 foi celebrado o Funding Agreement, (onde são estabelecidos os termos de funcionamento da
Iniciativa JESSICA em Portugal) entre as Autoridades de Gestão do Programa Operacional Temático Valorização do
Território (POVT), do Programa Operacional Regional do Norte (POR Norte), do Programa Operacional Regional do
Centro (POR Centro), do Programa Operacional Regional de Lisboa (POR Lisboa), do Programa Operacional Regional do
Alentejo (POR Alentejo), do Programa Operacional Regional do Algarve (POR Algarve), a Direcção-Geral do Tesouro e
Finanças (DGTF) e o Banco Europeu de Investimento (BEI).
Nos termos do artigo 6.1 do Funding Agreement as Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais (POVT, POR
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Norte, POR Centro, POR Lisboa, POR Alentejo e POR Algarve) e a Direcção-Geral do Tesouro e Finanças contribuem para
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o JESSICA Holding Fund – Fundo de Participação com um montante total de 130 milhões de euros, cabendo ao POVT
uma participação total de 30 milhões de euros.
A contribuição do POVT para o Fundo de Participação JESSICA, visa permitir o investimento em Fundos de
Desenvolvimento Urbano (FDU) destinados a apoiar projetos de desenvolvimento urbano que tenham por fim objetivos
de regeneração urbana e aumento da competitividade das cidades, que criem oportunidades para a criação de novas
formas de parceria público privada e que contribuam para soluções inovadoras e sustentáveis para os problemas
urbanos.
A gestão do Fundo de Participação cabe ao Banco Europeu de Investimentos (BEI), o que inclui as seguintes atividades
principais: desenvolvimento da estratégia de investimento prevista no Acordo de Financiamento; definição de critérios e
metodologias de seleção dos Fundos de Desenvolvimento Urbano (FDU) a constituir com o apoio do Fundo de
Participação; lançamento e realização dos processos de seleção dos FDU; Apresentação de propostas de selecão de
projectos urbanos ao Comité de Investimento; Monitorização e controlo das operações e elaboração de Relatórios a
apresentar ao Comité de Investimento.
A 6 de novembro de 2010 o BEI lançou um Convite à Manifestação de Interesse (Call for Expressions of Interest) que
visava selecionar as entidades responsáveis pela gestão dos FDU, veículos financeiros através dos quais serão apoiados
os projetos urbanos no âmbito da Iniciativa JESSICA através de empréstimos a conceder aos destinatários finais. Este
processo culminou a 11 de outubro de 2011 com a assinatura dos Acordos Operacionais.
No caso do POVT, foi selecionada pelo BEI a proposta apresentada pelo consórcio CGD/IHRU.
No que respeita aos pagamentos do cofinanciamento comunitário para a constituição do Fundo de Participação que
conta com a participação do POVT, foi já transferido o montante total de FEDER previsto (30 milhões de euros) a favor
do JESSICA Holding Fund, sendo que a 1ª transferência foi realizada em Setembro de 2010 pelo montante de
12.422.746,00€ e a 2ª transferência foi realizada em Janeiro de 2012 pelo montante de 17.577.254,00€.
Com a aprovação da reprogramação estratégica do POVT e dos Programas Operacionais Regionais, ocorrida em
dezembro de 2012, foi decidida a transferência da elegibilidade da participação do POVT na Iniciativa JESSICA para os
Programas Operacionais Regionais de Convergência: Norte, Centro e Alentejo, garantindo-se assim a mesma
abrangência temática e âmbito de intervenção de todos os Fundos alocados aos FDU da Iniciativa JESSICA, eliminando-se
o problema da restrição de elegibilidades presente no Eixo V do POVT.
Desta forma a intervenção do instrumento de engenharia financeira JESSICA deixou de estar presente no POVT (no Eixo
Prioritário V – Infraestruturas e Equipamentos para a Valorização Territorial e o Desenvolvimento Urbano), passando tal
intervenção a estar concentrada nos PO Regionais, garantindo desta forma uma total harmonização da sua intervenção,
uma vez que os instrumentos da política de cidades se encontram concentrados nos POR (em 2011 deixou de ser
elegível no POVT o domínio de intervenção Ações Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano) no que respeita à
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apresentação de novas candidaturas, mantendo-se apenas as que se encontravam aprovadas.
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Esta transição permite que a dotação do JESSICA até aqui financiada pelo POVT possa assumir a total amplitude de
elegibilidades das dotações do JESSICA financiadas pelos PO Regionais.
Em termos financeiros, a reprogramação não implica qualquer alteração da dotação do Fundo de Participação criado
neste âmbito, mantendo-se os 130 milhões de euros provenientes do FEDER (100 milhões de euros) e da DGTF (30
milhões de euros). A participação do POVT passa a ser assegurada pelos PO Norte, Centro e Alentejo nos montantes de
15, 8,8 e 6,2 milhões de euros, respetivamente.
O processo formal de encerramento da iniciativa JESSICA no POVT só veio a ocorrer em janeiro de 2013, tendo sido
cancelada a operação aprovada e sido assegurada pelo BEI a reposição do financiamento atribuído pelo POVT no
montante de 30 milhões de euros, a qual acresceu às disponibilidades do Eixo V do POVT.

2.7. Acompanhamento e avaliação
2.7.1. Acompanhamento
Neste ponto será apresentada a informação relativa à atividade desenvolvida em 2012 ao nível dos vários órgãos de
gestão do Programa, bem como as principais decisões adotadas.

Autoridade de Gestão
A atividade desenvolvida pela Autoridade de Gestão do Programa em 2012 ficou marcada pelos seguintes aspetos:
Operacionalização da reprogramação técnica aprovada no final de 2011 e transição de operações
A operacionalização da reprogramação técnica do POVT, aprovada em 9 de dezembro de 2011 foi em grande parte
concretizada em 2012, assumindo as respetivas tarefas uma grande relevância na atividade desta Autoridade de Gestão.
Para o efeito foi necessária a revisão dos Regulamentos Específicos do POVT, aprovada por deliberação de 06 de
fevereiro de 2012 da CMC do POVT, que procedeu às alterações de elegibilidades de diversas tipologias de investimento
entre os Programas Operacionais Regionais e o POVT e entre o FEDER e o Fundo de Coesão. Apresenta-se seguidamente
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o quadro-resumo das alterações introduzidas:
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Quadro nº 19: Resumo das alterações introduzidas nos Regulamentos Específicos na sequência da aprovação da
reprogramação de 2011
Regulamento Específico
Redes

e

Equipamentos

Principais alterações
Estruturantes

Nacionais

de

Transportes e Mobilidade Sustentável

Enquadramento no Fundo de Coesão das elegibilidades relativas à requalificação
de infraestruturas portuárias e de Construção/beneficiação de Itinerários da
rede rodoviária principal, incluindo operações já aprovadas.
Nova elegibilidade relativa a infraestruturas inseridas em sistemas ferroviários
urbanos.

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva

Enquadramento no Fundo de Coesão (Eixo II) das elegibilidades relativas ao
EFMA e no Eixo V (FEDER) as operações não elegíveis ao Fundo de Coesão,
incluindo operações já aprovadas.

Infraestruturas Nacionais para a Valorização de Resíduos

Enquadramento no Fundo de Coesão das elegibilidades relativas a este domínio

Sólidos

de intervenção, incluindo operações já aprovadas.

Requalificação da Rede de Escolas dos 2.º e 3.º Ciclo do

Encerramento desta elegibilidade no POVT e passagem para os POR objetivo

Ensino Básico

convergência, incluindo a transição de operações já aprovadas.

Ações Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano
Infraestruturas e Equipamentos Desportivos

Encerramento destas elegibilidades no POVT e passagem para os POR objetivo
convergência, permanecendo no POVT as operações já aprovadas.

Otimização da Gestão de Resíduos
Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos –

Encerramento desta elegibilidade nos POR e passagem para o Fundo de Coesão

Ações Materiais

do POVT. Transição das operações aprovadas após 1 de Janeiro de 2011 e até 22
de Junho de 2011 no âmbito dos POR Objetivo convergência e que não tenham

Reabilitação de Locais Contaminados e Zonas Extrativas

apresentado quaisquer pedidos de pagamento até 22 de Junho de 2011.

Ciclo Urbano da Água “Vertente em Baixa – Modelo Não
Verticalizado
Mobilidade Territorial

Transição para o RE Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de
Transportes e Mobilidade Sustentável das operações já aprovadas no domínio
das de infraestruturas portuárias e de Construção/beneficiação de Itinerários da
rede rodoviária principal.

Redes e Equipamentos estruturantes na Região Autónoma

Novas elegibilidades relativas a correção das vulnerabilidades da Ilha da

da Madeira

Madeira, em matéria de prevenção e gestão de riscos, no que respeita a
torrentes a aluviões em zonas críticas.
Alteração da taxa máxima de cofinanciamento para 100%.
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Assistência Ténica
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As alterações regulamentares referidas anteriormente possibilitaram o processo de transição das operações entre os
Programas Operacionais Regionais e o POVT, tendo sido desencadeados os procedimentos relativos à verificação das
condições exigidas para a transição, de acordo com os procedimentos já descritos no Ponto 2.3..
As verificações efetuadas culminaram com a transição de 161 operações após decisão de aceitação das operações pela
Autoridade de Gestão do POVT e de anulação das operações pelas Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais
Regionais e celebração das Adendas aos Contratos de Financiamento, relativas ao novo enquadramento da operação –
Programa/Fundo.
No caso das operações relativas à Requalificação de Escolas do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico, transitaram 20 operações
do POVT para os PO Regionais Norte e Centro, tendo-se procedido à migração de dados do Sistema de Informação do
POVT para os sistemas de informação dos Programas Operacionais Regionais. Após as verificações respetivas, as
Autoridades de Gestão dos POR decidiram relativamente à aceitação das operações e a Autoridade de Gestão do POVT
procedeu à respetiva anulação

Medidas com o objetivo de libertação de recursos comprometidos sem execução financeira
Neste âmbito, para além das medidas implementadas no âmbito da “Operação Limpeza”, foram também objeto de
descativação outras, nomeadamente as que decorrem de ajustamentos aos valores reais de adjudicação das
empreitadas/prestações de serviços ou das correções financeiras aplicadas por via de desconformidades verificadas nos
procedimentos de contratação pública, o que nos permite concluir que, em 2012, o POVT descomprometeu 612 milhões
de euros de Fundos (481 milhões de euros do Fundo de Coesão e 131 milhões de euros do FEDER), o que representou
cerca de 18% do Fundo comprometido no final de 2011 (vide Ponto 2.3)

Medidas adotadas para a consolidação das contas públicas e reforço da tesouraria dos executores
Neste âmbito, foram implementadas as orientações do Conselho de Ministros de 31 de maio de 2012 relativas à
reprogramação dos Programas Operacionais do Quadro de Referência Estratégico Nacional. No caso do POVT, a medida
relativa ao aumento generalizado das taxas de comparticipação das operações, foi concretizada com as seguintes
alterações dos Regulamentos Específicos do POVT relativos ao Fundo de Coesão, por deliberação de 20 de agosto de
2012 da CMC do Programa:

Quadro nº 20 – Resumo das alterações introduzidas nos Regulamentos Específicos na sequência da decisão de
aumento generalizado das taxas de cofinanciamento

Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais
de Transportes e Mobilidade Sustentável

Alterações
No caso de operações não encerradas até 1 de agosto de 2012, executadas por entidades
que integrem o perímetro de consolidação das contas públicas, a taxa máxima de
cofinanciamento é de 85%.
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Regulamento Específico

Recuperação do Passivo Ambiental
Redes e Equipamentos Estruturantes na Região

A taxa máxima de cofinanciamento do Fundo de Coesão para as operações aprovadas é de

Autónoma da Madeira

85% e incide sobre a despesa elegível

Combate à Erosão e Defesa Costeira
No caso de operações não encerradas até 1 de agosto de 2012, executadas por entidades
Infraestruturas Nacionais para a Valorização de
Resíduos Sólidos

que integrem o perímetro de consolidação das contas públicas, ou não integrando, por
municípios, associações de municípios, áreas metropolitanas, entidades do sector
empresarial local nos termos da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, a taxa máxima de

Otimização da Gestão de Resíduos

cofinanciamento é de 85%.

Prevenção e Gestão de Riscos

No caso de operações não encerradas até 1 de agosto de 2012, executadas por entidades
que integrem o perímetro de consolidação das contas públicas, ou não integrando, por
municípios, associações de municípios, áreas metropolitanas, entidades do sector

Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e
Tecnológicos – Ações Materiais

empresarial local nos termos da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, e Associações
Humanitárias de Bombeiros e Escola Nacional de Bombeiros, a taxa máxima de
cofinanciamento é de 85%.

No caso de operações não encerradas até 1 de agosto de 2012, executadas por entidades
Reabilitação de Locais Contaminados e Zonas
Extrativas

que integrem o perímetro de consolidação das contas públicas, ou não integrando, por
municípios, associações de municípios, áreas metropolitanas, entidades do sector
empresarial local nos termos da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, a taxa máxima de
cofinanciamento é de 85%.

Rede Estruturante de Abastecimento de Água e

No caso de operações não encerradas até 1 de agosto de 2012, executadas por entidades

Saneamento

que integrem o perímetro de consolidação das contas públicas, ou não integrando, por
municípios, associações de municípios, áreas metropolitanas, entidades do sector
empresarial local nos termos da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, a taxa máxima de
cofinanciamento é de 85%, sendo também apurada de acordo com os princípios definidos

Ciclo Urbano da Água “Vertente em Baixa –

no Despacho n.º 5/2009 de 26 de Junho de 2009, do Ministro do Ambiente, do

Modelo Não Verticalizado”

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional.

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva

No caso de operações não encerradas até 1 de agosto de 2012, financiadas no âmbito do
Eixo II (Fundo de Coesão), a taxa máxima de cofinanciamento é de 85%.

A operacionalização da reprogramação das operações que observavam os requisitos previstos no Regulamento
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Específico foi concretizada em Agosto de 2012, sendo que a partir desta data, todas as operações em causa passaram a
beneficiar de uma taxa de comparticipação de 85%.
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Foi ainda muito relevante neste âmbito a implementação do mecanismo de pagamento top-up (ver a este propósito o
Ponto 1.1). No caso do POVT, esta medida foi implementada em Outubro de 2012, com a operacionalização do
pagamento desta modalidade de adiantamento para todos os pedidos de pagamento entrados desde 01 de Janeiro de
2012 em todos os Eixos Prioritários, à exceção do Eixo III, dado que o Organismo Intermédio pretendia que o mecanismo
top up se traduzisse em liquidez para agilizar o processo de adiantamentos (contra-fatura) dos beneficiários, o que não é
possível face às regras definidas pelo Regulamento Geral FEDER/FC e do Eixo VI, dado que a natureza das despesas não
justifica o objetivo deste pagamento.
Previamente ao aumento generalizado das taxas de comparticipação para 85%, através de deliberação da CMC do POVT,
de 20 de março de 2012, foi prorrogado para 2012, o regime de bonificação aplicável às operações promovidas por
Municípios, Associações de Municípios e outras entidades da esfera municipal de majoração das despesas apresentadas
durante o ano 2012 com uma taxa de cofinanciamento de 85%, no âmbito do 2º Memorando de entendimento
celebrado entre o Governo Português e a Associação Nacional de Municípios Portugueses em 11 de Fevereiro de 2011.
No caso do POVT, esta medida excecional de aceleração da execução foi aplicável às operações da Rede Estruturante de
Abastecimento de Água e Saneamento (inclui também a bonificação das operações da responsabilidade do Grupo AdP) e
para as operações transitadas dos POR ao abrigo dos Regulamentos Específicos Otimização da Gestão de Resíduos,
Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos – Ações Materiais, Reabilitação de Locais Contaminados e Zonas
Extrativas, Ciclo Urbano da Água “Vertente em Baixa – Modelo Não Verticalizado”.
Em Dezembro de 2012, o Regulamento Específico Rede e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e
Mobilidade Sustentável foi alterado por Deliberação da CMC do POVT de 13 de dezembro, prevendo-se a possibilidade
de atribuição de uma taxa máxima de cofinanciamento de 95% às entidades que integram o perímetro de consolidação
das contas públicas e a concessão de adiantamentos específicos, dados os objetivos e as metas de consolidação das
contas públicas definidas para 2012.
No que respeita às tarefas associadas à celebração do contrato de Empréstimo-Quadro entre o Governo Português e o
Banco Europeu de Investimentos (BEI), a seguir designado por EQ-BEI, no valor de 1.500 milhões de euros, visando o
financiamento da contrapartida nacional dos projetos cofinanciados, em 2012 a Comissão de Coordenação e Supervisão
decidiu sobre os financiamentos relativos à aplicação das 2ª e 3ª fases da 1ª tranche, que se resumem no quadro
seguinte, tendo a Autoridade de Gestão do POVT procedido à notificação dos beneficiários e ao completamento dos
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processos que são remetidos para decisão do BEI:
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Quadro nº 21 – Financiamentos concedidos aos projetos aprovados no POVT no âmbito das 3 fases da 1ª tranche do
EQ-BEI
unid:euros
Total

Pedido de financiamento reembolsável

Propostas de financiamento
não reembolsável

nº

Valor

nº

Valor

nº

Valor

Propostas e pedidos de financiamento
apresentados

161

230.938.656

106

177.614.820

55

53.323.836

Propostas e pedidos de financiamento
aprovados

126

171.665.992

73

121.482.394

53

50.183.598

Propostas e pedidos de financiamento
aprovados

78

117.095.967

26

72.708.978

52

44.386.989

Propostas e pedidos de financiamento
não aprovados por falta de condições
de elegibilidade(*)

35

22.407.435

33

22.259.280

2

148.155

Propostas e pedidos de financiamento
aprovados

41

27.221.466

40

21.424.857

1

5.796.609

Pedidos
de
financiamento
seleccionados e sujeitos a aprovação
do BEI

4

15.951.824

4

15.951.824

Pedidos de financiamento aprovados

2

3.091.538

2

3.091.538

Pedidos
de
financiamento
seleccionados e sujeitos a aprovação
do BEI

1

8.305.197

1

8.305.197

1ª fase - 2011

2ª fase - 2012

3ª fase - 2012

(*) os valores indicados são os solicitados nas propostas/pedidos de financiamento
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A 31 de dezembro de 2012, o ponto de situação dos financiamentos aprovados é o que consta do quadro seguinte:
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Quadro nº 22 – Ponto de situação dos projetos com financiamento EQ-BEI a 31.12.2012
unid:euros
Valor Financiamento (atualizado
em função dos montantes

Montante desembolsado

reprogramados das operações)
nº de
projetos

Montante

Taxa de

Reembolsado

desembolso

(3)

(4) = (2)/(1)

Valor
(1)

(2)

Financiamento Reembolsável

73

103.211.176

19.587.578

1.207.401

Financiamentos atribuídos ativos

17

44.663.324

19.587.578

1.207.401

43

45.219.649

Terminado

1

2.472.346

Desistências (*)

12

10.855.856

Financiamento não Reembolsável

53

Financiamentos atribuídos ativos

50

32.088.391

n.a

n.a

Desistências (*)

3

4.363.949

Financiamentos

atribuídos

em

definição

44%

(*) Valor do financiamento aprovado

No que respeita aos financiamentos ativos, verifica-se que a taxa de desembolso é de 44%, (19,6 milhões de euros
desembolsados dos 44,7 milhões de euros associados aos empréstimos ativos), podendo esta percentagem ser explicada
pelo fato dos desembolsos intercalares se efectuarem de acordo com a execução das operações comunicada
mensalmente ao IFDR e a execução das operações que têm empréstimos aprovados ainda não permitir um nível de
desembolsos mais elevado.
A reduzida taxa de concessão de empréstimos reembolsáveis (aferida pela relação entre empréstimos ativos (17) e em
vigor (60)), que no final de 2012, se cifrava em 28% encontra-se justificada pelo conjunto de procedimentos necessários,
nomeadamente, à obtenção de uma garantia adequada ou do visto do Tribunal de Contas, no caso dos Municípios.
As desistências verificadas têm origens distintas, dependendo na natureza dos beneficiários:


Municípios que desistiram do empréstimo pelo facto de não lhes ter sido concedido o visto do Tribunal de
Contas para o montante de empréstimo previsto;
Outras entidades, nomeadamente do setor empresarial do estado (local e central) e associações humanitárias
de bombeiros, as quais desistiram por dificuldades na obtenção de garantias, obrigatórias para efeitos da
concessão do empréstimo.
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Participação em Reuniões globais do QREN e com a Comissão Europeia
No que respeita à participação em reuniões globais de monitorização da implementação do QREN, há que referir as
seguintes iniciativas nas quais a AG do POVT participou:


Em Fevereiro de 2012, foi realizada uma reunião técnica entre a Autoridade de Gestão do POVT e a Comissão
Europeia, onde foi apresentado um ponto de situação da transferência já concretizada em dezembro de 2011,
das operações de FEDER para Fundo de Coesão, dentro do POVT, na sequência da aprovação da reprogramação
técnica pela Comissão Europeia, tendo sido apresentado o enquadramento regulamentar, a metodologia
adotada e um calendário para a concretização das operações dos Programas Operacionais Regionais para o
POVT.



Foi também apresentado um ponto de situação e calendário de reenvio dos Grandes Projetos à Comissão
Europeia na sequência das alterações introduzidas pela reprogramação de 2011 – alteração da taxa de
cofinanciamento do Eixo em todos os casos e alteração de Fundo, nalguns casos. O calendário apresentado
incluiu também uma previsão de calendário para os Grandes Projetos que serão notificados pela primeira vez.



Dada a sensibilidade dos investimentos ferroviários, designadamente a alteração do calendário de
implementação e da solução técnica do projeto relativo à Ligação Ferroviária Sines - Elvas, foi dada particular
relevância à discussão destes aspectos no seio desta reunião, com a Comissão Europeia a reforçar a
necessidade de definição da opção técnica e do calendário com a maior brevidade possível.



Por último, foi apresentado um ponto de situação do Programa, nomeadamente em relação ao cumprimento
da Regra N+3 relativa ao FEDER e das expectativas positivas relativamente ao cumprimento para o Fundo de
Coesão. Ainda nesta reunião, a Comissão Europeia reforçou a necessidade de, com a maior brevidade possível,
ser implementada, para efectivo reforço da tesouraria dos beneficiários, a regulamentação que permite aplicar
o mecanismo “top-up”.
Encontro Anual entre a Comissão Europeia e as Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais FEDER e
Fundo de Coesão, realizado em Lisboa, em Novembro de 2012, no qual foi apresentado um ponto de situação
sobre os seguintes aspectos: implementação dos Programas, cumprimento da Regra N+3 dos diversos
Programas/Fundos, notificação e aprovação dos Grandes Projetos, medidas adotadas para reforçar a execução,
e as respostas do QREN à actual situação económica, nomeadamente a iniciativa "Impulso jovem". Foi também
feito um ponto de situação sobre os exercícios de reprogramação dos Programas Operacionais do QREN. Foram
ainda apresentadas as iniciativas urbanas na região Centro e um ponto de situação sobre a implementação da
Iniciativa JESSICA. Por último foi dada informação sobre os seguintes aspetos: Breve balanço dos eventos
anuais, Situação dos exercícios de avaliação, Situação relativa ao empréstimo BEI, e as novas regras relativas aos
“Auxílios de Estado, apresentadas pela DG Regio.
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Foi ainda realizado no âmbito desta reunião, o Encontro Bilateral entre a CE – DG REGIO – e a Autoridade de Gestão do
POVT, no qual foram abordadas, entre outras, as seguintes questões:


Ponto de situação a 14 de Novembro de 2012, incluindo a evolução das taxas de compromisso e execução e o
cumprimento da Regra N+3. No caso dos Eixos III e IV, este ponto de situação foi apresentado pelos Organismos
Intermédios presentes na reunião;



Identificação das dificuldades de execução e adoção de medidas para reforço da mesma;



Ponto de situação das transições de operações entre os POR e o POVT;



Perspetivas futuras no que respeita ao cumprimento da Regra N+2 em 2013



Ponto de situação relativo aos Grandes Projetos e à nova tipologia de intervenção relativa às Energias
Renováveis e Eficiência Energética



Aspetos a ter em conta no Relatório de Execução anual relativo a 2012.

As principais conclusões desta reunião foram: proposta de realização de uma reunião técnica entre AG do POVT, IFDR e
Comissão Europeia para acelerar a aprovação dos Grandes Projetos, incluindo o envio informal à Comissão Europeia
previamente à sua notificação. Foi ainda referido que o Grande Projeto relativo ao Terminal do Gás Natural não terá
condições para ser apresentado no actual período de programação. A Comissão Europeia referiu a este propósito que
serão solicitados esclarecimentos adicionais no que respeita ao Terminal do Porto do Funchal.
Ainda a propósito dos novos Grandes Projetos que serão notificados, a Comissão referiu que deverão ser enviadas as
grelhas analíticas fornecidas para avaliar a conformidade das operações com as regras de auxílios estatais, aplicáveis a
projetos de infra-estruturas (e em particular Grandes Projetos) uma vez que o apoio público pode ser considerado como
auxílio estatal sempre que a infraestrutura se destine a ser explorada para fins comerciais.
A Comissão Europeia referiu ainda que deverão ser observadas as recomendações feitas a propósito do Relatório Anual
de Execução de 2011 na elaboração deste documento relativo a 2012 e que o processo de decisão sobre a
reprogramação do Programa deveria ocorrer entre final de Novembro e princípio de Dezembro.


Reunião da Comissão Técnica de Coordenação do QREN, realizada em Tomar, no dia 12 de novembro de 2012,
com a presença do Secretário de Estado Adjunto da Economia e do Desenvolvimento Regional, onde estiveram
presentes todas as Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais Temáticos e Regionais. Nesta reunião,
foi feito um balanço do QREN, apontou-se como meta para 2012, uma taxa de execução de 60%,
estabelecendo-se que o objetivo de cada Programa seria a superação do score de execução realizado em 2011.
Nesta reunião, foi também feito um ponto de situação sobre os trabalhos preparatórios do próximo ciclo de
programação 2014-2020.
Na sequência da apresentação da reprogramação estratégica dos Programas Operacionais do QREN e dos
pressupostos definidos que originaram um reforço da dotação do Eixo II do POVT, foi constituído um grupo de
trabalho, com a participação de representantes da tutela do QREN (gabinete do Secretário de Estado Adjunto
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da Economia e do Desenvolvimento Regional) e do Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do
Território, da Autoridade de Gestão do POVT, do Instituto Financeiro do Desenvolvimento Regional, IP, do
Grupo Águas de Portugal e do Gabinete de Prospetiva e Planeamento do MAMAOT. Este grupo de trabalho, que
reuniu três vezes durante o ano de 2012, teve como principais objetivos os seguintes:


Realizar um acompanhamento das operações enquadradas nas tipologias de intervenção no domínio do
Ambiente que respeitem às áreas de intervenção do MAMAOT – projetos financiados no âmbito do POVT e no
âmbito dos Programas Operacionais Regionais;



Fazer um follow-up do exercício de reprogramação estratégica e das orientações do Conselho de Ministros de
31 de maio de 2012, nomeadamente no que respeita à alteração dos Regulamentos Específicos e abertura de
novos Avisos para apresentação de candidaturas;



Fazer um ponto de situação relativo à transição de operações, resultante da operacionalização da
reprogramação técnica de 2011;



Realizar uma análise efetiva dos recursos financeiros disponíveis vs a possibilidade de concretização dos
investimentos previstos (tendo como referência a confirmação da existência de Contrapartida Pública
Nacional);



Promover ações tendentes a acelerar os níveis de execução dos projetos na esfera do MAMAOT,
nomeadamente da EDIA, Grupo AdP, APA, IP;



Efetuar um acompanhamento sobre os projetos em incumprimento dos prazos regulamentares (“Operação
Limpeza”) e nestes termos promover descompromissos totais ou parciais;



Promover a simplificação de procedimentos no que respeita à atuação do Organismo Intermédio APA, IP;



Identificar as operações na esfera do MAMAOT a transitar para o período de programação 2014-2020, cujo
enquadramento no período de programação 2007-2013 já não é possível (financeiramente ou pela insuficiente
maturidade das candidaturas).



Participação, em dezembro de 2012, numa reunião da equipa conjunta de monitorização da execução dos
compromissos dos municípios nos Programas Operacionais Regionais do Continente das regiões convergência,
com o objetivo de garantir um acompanhamento sistemático da execução de todas as operações do QREN,
mormente daquelas que são promovidas diretamente por municípios, procedendo-se, em conformidade, a uma
avaliação continuada da capacidade de concretização por parte dos municípios dos projetos por estes
executados. A participação do POVT nesta reunião teve como objetivo apresentar um ponto de situação sobre
os descompromissos realizados desde 01 de Agosto de 2012 no que respeita a operações promovidas por
Municípios ou por entidades da esfera municipal.
Tendo em vista a preparação da Reprogramação Estratégica do QREN, foram ainda realizadas diversas reuniões
técnicas no âmbito da CMC do QREN, que envolveram o Observatório do QREN, o IFDR, a Autoridade de Gestão
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do POVT, os Organismos Intermédios e os principais beneficiários do Programa, no sentido de delinear as
orientações que presidiram à referida reprogramação.


Em Novembro de 2012, foi ainda realizada uma reunião coordenada pelo IFDR, envolvendo o POVT e os
Programas Operacionais Regionais Norte, Centro e Alentejo, tendo em vista a articulação entre estes PO no que
respeita à transição das operações do domínio do Ciclo Urbano da Água - vertente em baixa – modelo não
verticalizado, Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos – Acções materiais, Reabilitação de Locais
Contaminados e Zonas Extrativas e Otimização da Gestão de Resíduos, prevista na reprogramação de 2012.

Descrição dos Sistemas de Gestão e Controlo
Neste âmbito consideram-se relevantes as alterações decorrentes da aplicação da legislação nacional e comunitária,
bem como as orientações e revisão resultantes das necessidades de aperfeiçoamento do Sistema.
Os principais aspetos que contribuem para os ajustamentos introduzidos, no ano de 2012, decorrem da necessidade de
acolher as alterações decorrentes da reprogramação técnica aprovada pela Comissão Europeia, através da Decisão C
(2011) 9334, de 9 de Dezembro de 2011, assim como da aplicação de medidas específicas atinentes à conjuntura
socioeconómica.
Assim, foram revistos os procedimentos decorrentes das alterações verificadas no Programa e adotadas as medidas que
a seguir se descrevem:


No âmbito da reprogramação técnica do Programa, foi alterada a respetiva estrutura, que passou a estar
organizada em 6 Eixos Prioritários, concentrando prioridades e tipologias de intervenção que anteriormente
estavam previstas noutros Eixos do POVT e dos POR, tendo-se verificado a transição de domínios de
intervenção do FEDER para o Fundo de Coesão, nos casos em que se verificou a sua elegibilidade;



Face à nova configuração em termos de eixos e domínios previstos foi introduzido um conjunto de
procedimentos no sentido de viabilizar a transição de operações, entre eixos, entre Fundos e entre Programas,
obrigando também à revisão dos regulamentos específicos aplicáveis e os necessários ajustamentos ao nível do
Sistema de Informação do POVT. (por via da recodificação dos Eixos e Domínios, e consequentemente, das
próprias candidaturas e operações e articulação e migração de dados entre diferentes Sistemas de Informação);



Operacionalização da prorrogação para 2012 e alargamento dos regimes de majoração das taxas de
cofinanciamento que tinham sido criados em 2011, na sequência da revisão dos Regulamentos Específicos
relevantes neste âmbito;
Por força da Deliberação da CMC do QREN de 17 de Julho de 2012 foi aprovada a aplicação do mecanismo topup, isto é, a aplicação da derrogação prevista nos termos do n°. 2 do artigo 77 do Regulamento (CE) n.º
1083/2006, alterado por força do Regulamento (UE) n° 1311/2011, de 13 de dezembro, consubstanciada na
possibilidade, nos anos de 2012 e 2013, de reembolso dos pedidos de pagamento a uma taxa de 95% até ao
limite do saldo operação;
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No seguimento da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) nº33/2012, de 15 de Março, foram
implementados um conjunto de procedimentos que visaram corrigir a situação caraterizada por elevados
montantes comprometidos em projetos sem realização financeira, tendo em vista a libertação desses recursos
com vista à sua realocação a outras finalidades, procedimento que foi denominado Operação Limpeza. Foi,
deste modo, estabelecido que as autoridades de gestão dos programas operacionais temáticos e regionais do
Continente deveriam proceder à rescisão dos contratos de financiamento ou à revogação das decisões de
aprovação relativas às operações aprovadas há mais de 6 meses, à data de entrada em vigor da referida RCM, e
que não tenham evidenciado o início da sua execução física e financeira, ou não tenham contrato de
financiamento celebrado ou termo de aceitação assinado e, ainda, reavaliar as operações aprovadas há mais de
6 meses que tenham uma execução financeira registada inferior a 10%, tendo em vista a rescisão dos contratos
de financiamento, ou a sua reprogramação financeira e temporal, salvo nas situações excecionalmente
previstas;



Por força da Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2012, publicada em 14 de Fevereiro, foi alterada a
composição da Comissão Diretiva.



Alterações ao nível da articulação com os Organismos Intermédios do POVT na sequência dos processos de
reestruturação do Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território (MAMAOT) e do
Ministério da Administração Interna (MAI) e das entidades por ele tuteladas, cujas leis orgânicas respetivas não
preveem a continuidade daqueles organismos, tendo o Instituto da Água sido integrado na Agência Portuguesa
do Ambiente (APA), a DGOTDU passado a integrar a Agência do Território, e a EMGFC passado a integrar a
Direção Geral da Administração Interna;



Acresce ainda que, com base na deliberação da CMC do POVT, aprovada por consulta escrita de 28 de Agosto
de 2012, foi aprovada a proposta de cessação do contrato de delegação de competências da Autoridade de
Gestão do POVT na DGOTDU, no que respeita ao domínio de intervenção “Ações Inovadoras para o
Desenvolvimento Urbano”, passando todas as competências de gestão neste domínio a ser asseguradas pela
Autoridade de Gestão, através do seu Secretariado Técnico, não sendo contudo afastada a possibilidade de
colaboração deste organismo em matérias específicas.



Relativamente à Iniciativa JESSICA, no contexto reprogramação do POVT aprovada pela Decisão C(2012) 9229,
de 10 de dezembro de 2012, deixou de estar presente no Eixo V deste programa a intervenção no instrumento
de engenharia financeira JESSICA, passando tal intervenção a estar concentrada no âmbito dos POR.

É ainda de referir que a Autoridade de Gestão do POVT cumpriu os procedimentos definidos pela Autoridade de
Auditoria, nesta matéria, tendo procedido em 20 de novembro de 2012 ao envio ao IFDR da descrição do sistema de
gestão e controlo revista, com a identificação das alterações, em track-changes, com referência à data de 15 de

acordo da IGF, pelo que foram aceites todas as alterações introduzidas.
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setembro de 2012. Foi-nos comunicado pelo IFDR, em 9 de dezembro de 2012, que as referidas alterações mereceram o

Sistema de Informação
A estrutura organizativa do projeto “Desenvolvimento aplicacional do sistema de informação do Programa Operacional
Temático Valorização do Território” foi divida em três componentes:
Componente I – Manutenção evolutiva e corretiva do SIPOVT
Nesta componente que integra os desenvolvimentos correntes do SIPOVT, todas as operações e respetivos pedidos de
pagamento e pagamentos são tratados integralmente no SIPOVT, o que permite que os processos de Certificação de
Despesas enviados ao IFDR com vista à elaboração dos Pedidos de Pagamento Intermédios continuem a ser realizados
através de Webservice. A comunicação dos Grandes Projetos e do Sistema Contabilístico de Dívidas para o IFDR também
continua a ser feita via SIPOVT para o SIQREN.
À semelhança dos anos transatos, em 2012, foram realizados vários desenvolvimentos na plataforma com vista à
melhoria ou correção de problemas detetados nos módulos já existentes e à implementação de novas funcionalidades
que respondem às necessidades identificadas pelos diversos utilizadores do SI.
Assim, durante o ano de 2012 foram feitos diversos desenvolvimentos quer em front-office quer em back-office no
sentido de adaptar o SIPOVT às necessidades que foram surgindo sendo de destacar as seguintes:


Cumprimento da Deliberação da Comissão Diretiva de 12 Janeiro que permitiu a simplificação dos
procedimentos de reprogramação e do encerramento de operações



Cumprimento da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/2012 de 15 de Março que definiu que as AG
deviam proceder à rescisão dos contratos de financiamento ou das decisões de aprovação relativas às
operações aprovadas há mais de 6 meses que não tinham evidenciado, à data de entrada em vigor da
resolução, o início da sua execução física e financeira



Aplicação do mecanismo de top up de acordo com a Deliberação Comissão Ministerial de Coordenação do
Quadro de Referência Estratégico Nacional aprovada em 17 de Julho de 2012. Foram feitos desenvolvimentos
em SIPOVT no sentido de para os anos de 2012 e de 2013 as despesas que sejam incluídas em pedidos de
pagamento apresentados, a título de adiantamento ou de reembolso, sejam efetuados a uma taxa única de
95%, até ao limite do saldo final da operação, ou seja, até 95% do Fundo aprovado para as operações.



Implementação das orientações relativas ao aumento das taxas de cofinanciamento para 85% nos termos das
alterações aos Regulamentos específicos do POVT, aprovados por deliberação da CMC do POVT em 8 de Agosto
de 2012 e da alteração ao Regulamento Geral do FEDER e do Fundo de Coesão-aditamento do artigo 28 – A.
Continuação dos trabalhos relativos à transição de operações entre o POVT e os Programas Operacionais
Regionais, que consistiu na transferência, numa 1ª fase de toda a informação residente nos SI dos PO de Origem
relativas às operações, incluindo todo o processo de instrução da candidatura, análise, aprovação,
reprogramações e numa 2ª fase transferência da informação relativas às despesas, pagamentos, ações de
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acompanhamento, auditorias, gestão de devedores.
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Na sequência da decisão de aprovação da reprogramação técnica do POVT, adotada no final de 2011 e da
clarificação pela Comissão Europeia já concretizada em 2012 sobre a possibilidade de enquadramento das
operações do domínio “Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva” no Eixo II (Fundo de Coesão) do POVT,
foi necessário concretizar a transição das operações entre Eixos e Fundos do POVT, o que foi concluído em
2012.

Componente II – Implementação da plataforma analítica de extração de dados (Business Intelligence)
A documentação de arquitetura técnica e arquitetura funcional (plano de projeto e Caderno Específico de Requisitos),
apresentada em 2010, foi apreciada favoravelmente e aceite pela Autoridade de Gestão em Janeiro de 2011, iniciandose os trabalhos de desenvolvimento e Implementação da plataforma analítica de extração de dados. A aceitação final da
implementação da plataforma, após a realização de testes e correção das situações identificadas nesse âmbito, ocorreu
em Outubro, de 2011, altura em que entrou em exploração, tendo estado em utilização durante o ano de 2012.
Componente III – Implementação de solução de gestão documental (SGD)
O Sistema de Gestão Documental (SGD) entrou em produção no decorrer no início do 2º semestre de 2012. Assim,
durante o ano transato foram alinhadas as tabelas com os novos tipos documentais decorrentes quer dos novos
desenvolvimentos implementados nos procedimentos de contratação quer com os documentos das operações
transitadas dos Programas Operacionais Regionais. Com estes desenvolvimentos, todos os documentos registados no
SGD relativos às operações ficam visíveis de imediato em SIPOVT. Toda a documentação relativa às operações pode ser
anexada, quer no SIPOVT quer na plataforma do Sistema da Gestão Documental, uma vez que as aplicações SIPOVT e
SGD estão indexadas uma à outra.
Em 2012, o SGD passou a integrar no SIPOVT toda a documentação relativa às operações, o que constituiu um grande
avanço em matéria organizacional, em termos de fluxos de informação e em termos de arquivo e acesso aos
documentos, o que é de assinalar.

Organismos intermédios e Subvenções Globais
O POVT conta com cinco Organismos Intermédios (OI) que realizam atividades delegadas pela Autoridade de Gestão em
diversos Eixos e Domínios específicos, nos termos dos Contratos de Delegação de competências, conforme referido no
ponto 1 do presente Relatório.
Apresentamos seguidamente uma síntese das principais atividades exercidas por cada um dos Organismos Intermédios
no ano de 2012:
Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais (DRPFE) da Região Autónoma dos Açores

Eixo III (após reprogramação técnica do POVT) – Redes e Equipamentos Estruturantes na Região Autónoma dos Açores, o
qual conta com uma dotação global de 175 milhões de euros de Fundo de Coesão.
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Este Organismo Intermédio tem um contrato de delegação de competências com Subvenção Global para a gestão do

A intervenção deste OI no ano de 2012 centrou-se na atividade normal de gestão das operações cofinanciadas e no seu
acompanhamento, com especial destaque para a análise e aprovação da reprogramação da operação Requalificação
Ambiental das Bacias Hidrográficas das Lagoas das Furnas e Sete Cidades. Salienta-se ainda, que em 2012 foram
analisadas e aprovadas duas novas candidaturas, uma relativa à Central de Tratamento e Valorização de Resíduos da Ilha
Terceira, promovida pela TERAMB - Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da ilha Terceira, EEM e outra
respeitante ao projeto Valorism- Ecoparque da Ilha de São Miguel, promovido pela MUSAMI (embora só confirmada pela
CD do POVT em 2013).
No que concerne à execução, tratando-se de beneficiários de natureza exclusivamente pública, as questões relativas ao
contexto económico e financeiro e restrições orçamentais vigente tiveram naturalmente algum impacte, mas não tão
significativo que pusesse em causa o desenvolvimento normal do programa.
Em termos de execução, o montante de Fundo de Coesão executado até ao final do ano 2012 ultrapassou os 50 milhões
de euros, o que corresponde a um acréscimo de cerca de 16 milhões de euros face ao ano anterior. A taxa de execução
financeira do Eixo III era no final de 2012, de 28,7%, refletindo por um lado a relativamente elevada taxa de
compromisso (60,3%) e a baixa taxa de realização financeira de alguns dos projetos aprovados (47,5%).
Refira-se ainda que o Tribunal de Contas Europeu (TCE) promoveu uma auditoria no âmbito da Declaração de Fiabilidade
ao exercício de 2012 do POVT a um conjunto de operações, tendo sido selecionada a operação Requalificação e
Reordenamento da Frente Marítima da Cidade da Horta. A visita de campo ocorreu em outubro de 2012 tendo-se
recebido o relatório preliminar apenas em 2013.
O Organismo Intermédio prestou ainda o apoio aos beneficiários e promoveu os esclarecimentos para garantir o
cumprimento das suas responsabilidades, designadamente em matéria de cumprimento da legislação comunitária e
nacional relativa à contratação pública, à promoção da igualdade de oportunidades e à proteção do ambiente.
Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR) da Região Autónoma da Madeira
Este Organismo Intermédio tem um contrato de delegação de competências com Subvenção Global para a gestão do
Eixo IV (após reprogramação do POVT) – Redes e Equipamentos Estruturantes na Região Autónoma da Madeira, o qual
conta com uma dotação global de 235 milhões de euros de Fundo de Coesão, em resultado da reprogramação do
Programa.
A intervenção deste Organismo Intermédio no ano de 2012, enquadrou-se na atividade normal de gestão e
acompanhamento das operações cofinanciadas no âmbito do Eixo IV do POVT. Destaca-se no ano de 2012, o
envolvimento do Organismo Intermédio nos trabalhos respeitantes à alteração do Regulamento Especifico do Eixo IV, o
que possibilitou incrementar a taxa de financiamento para 85%, e a abertura de dois convites para a apresentação de
candidaturas no domínio da Prevenção e Gestão de Riscos.

o contacto direto e regular com as entidades, dadas as claras vantagens que o procedimento origina ao nível da
eficiência e da eficácia na gestão e acompanhamento dos projetos. Este acompanhamento é particularmente relevante
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No ano em apreço, o Organismo Intermédio manteve a sua forma de atuar com os beneficiários, privilegiando sobretudo

no que respeita à instrução das candidaturas, nomeadamente aos documentos com maior complexidade, como são o
caso da Análise Custo Beneficio (ACB) e Estudos Económico-Financeiros. O Organismo Intermédio prestou ainda o apoio
aos beneficiários e promoveu os esclarecimentos para garantir o cumprimento das suas responsabilidades,
designadamente em matéria de cumprimento da legislação comunitária e nacional relativa à contratação pública, à
promoção da igualdade de oportunidades e à proteção do ambiente.
A taxa de execução financeira do Eixo IV era no final de 2012, de 19%, refletindo por um lado a baixa taxa de
compromisso (23,7%) e a alta taxa de realização financeira dos projetos aprovados (80%). Verifica-se que por
constrangimentos vários a que não é alheia a conjuntura económica e financeira, o ano de 2012, não registou grandes
progressos em matéria de execução física e financeira e de novas aprovações.
Estrutura de Missão para a Gestão de Fundos Comunitários do Ministério da Administração Interna (EMGFC) do MAI
Este Organismo Intermédio tem um contrato de delegação de competências para a gestão do Domínio de Intervenção
Prevenção e Gestão de Riscos do Eixo II do POVT – Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de
Riscos (após reprogramação).
A intervenção deste Organismo Intermédio no ano de 2012 enquadrou-se na atividade normal de gestão das operações
cofinanciadas no âmbito do referido Domínio de Intervenção, ações de acompanhamento e de divulgação, não tendo
sido aberto nenhum período para apresentação de candidaturas.
No que respeita a decisões sobre candidaturas apresentadas, a atividade do OI durante o ano de 2012 resultou na
aprovação e contratação de 3 operações e nos procedimentos relativos à transição de 102 operações e celebração das
respetivas adendas. Salienta-se ainda e em particular a atividade resultante da implementação da Deliberação da CMC
de 17 de julho de 2012, relativa à aplicação do mecanismo top up e a Deliberação da CMC de 8 de agosto de 2012 que
ditou o aumento das taxas de financiamento o que envolveu reprogramações financeiras e a celebração de 236 adendas
e contratos de financiamento. Também merece destaque a aplicação da Resolução de Conselho de Ministros n.º
33/2012, de 15 de março, designada por “Operação Limpeza” que permitiu a anulação/rescisão de 6 operações, que
conjuntamente com reprogramações em baixa conduziram à descativação de 2,2 milhões de euros de Fundo de Coesão.
A atividade da EMGFC esteve também fortemente centrada no acompanhamento financeiro das operações contratadas,
contribuindo para o acréscimo da despesa validada e do correspondente Fundo, que atingiu os 71,2 milhões de euros.
O Organismo Intermédio prestou ainda o apoio aos beneficiários e promoveu os esclarecimentos para garantir o
cumprimento das suas responsabilidades, designadamente em matéria de cumprimento da legislação comunitária e
nacional relativa à contratação pública, à promoção da igualdade de oportunidades e à proteção do ambiente.
Este OI realizou ainda 21 ações de acompanhamento no local a operações cofinanciadas no âmbito deste domínio de
intervenção.
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Direcção-Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano (DGOTDU)
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Durante o ano de 2012, a DGOTDU foi integrada na Direção Geral do Território, entidade que assumiu a
responsabilidade por todas as suas competências, incluindo o contrato de delegação de competências estabelecido com
a Autoridade de Gestão do POVT, o qual vigorou até 30 de setembro de 2012.
Não houve atividade desenvolvida em 2012, no âmbito da seleção de operações, uma vez que não foram abertos novos
procedimentos concursais, tendo em conta que o domínio Ações Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano deixou de
ser elegível ao POVT no final de 2011, nos termos da reprogramação técnica.
A atividade desenvolvida em 2012 centrou-se apenas no acompanhamento técnico da execução das operações
contratadas, nomeadamente no apoio à Autoridade de Gestão para efeitos da aplicação da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 33/2012, de 15 de Março e da apreciação técnica das reprogramações solicitadas pelos beneficiários das
operações em curso.
Agência Portuguesa do Ambiente, APA
A Autoridade de Gestão do POVT assinou com o Instituto da Água, IP (INAG) um Contrato de Delegação de
Competências no qual delegou neste Organismo Intermédio algumas das suas competências relacionadas com a gestão
do Domínio de Intervenção Ciclo Urbano da Água do Eixo II (após reprogramação técnica), designadamente para efeitos
da verificação do cumprimento dos requisitos técnicos de admissão e da legislação aplicável no domínio do ambiente,
análise económico – financeira dos projetos e apreciação do mérito das candidaturas submetidas, assim como o
acompanhamento físico das operações, no respeita aos aspetos técnicos da sua competência, enquanto Autoridade
Nacional da Água, que tem por missão propor, acompanhar e assegurar a sua gestão sustentável, bem como garantir a
efetiva aplicação da Lei da Água.
É de salientar que, através do Decreto-lei 56/2012, de 12 de março, foi instituída a Agencia Portuguesa do Ambiente,
APA, IP, por fusão da anterior Agencia Portuguesa do Ambiente e o Instituto da Água, IP, entre outros organismos. Deste
modo, a Agência Portuguesa do Ambiente, APA, IP, aglutinou as competências do ex-Instituto da Água, IP, enquanto
Organismo Intermédio.
Em 2012 pôde considerar-se concluído o processo de análise dos 1º e 2º Avisos de Abertura, sendo que as 3
candidaturas que se encontram por decidir são da responsabilidade de empresas privadas concessionárias dos
Municípios e por esse motivo, ter que ser fundamentado e demonstrado o benefício público decorrente do
cofinanciamento comunitário e obtido o reequilíbrio económico-financeiro das concessões em função de uma eventual
atribuição de comparticipação comunitária, de forma a não alterar a TIR acionista, evitando que aquela se torne um
lucro indevido para o concessionário. A resolução destas questões não depende da Autoridade de Gestão, devendo
decorrer de um processo negocial entre o concedente e o concessionário.
Durante o ano de 2012, a APA apoiou a Autoridade de Gestão na definição dos conteúdos e especificidades dos Avisos
para apresentação de candidatura abertos no último trimestre de 2013 - um no âmbito da Rede Estruturante de

“modelo verticalizado” e outro relativo às infraestruturas em “baixa” e ainda um convite dirigido às empresas do grupo
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Abastecimento de Água e Saneamento, especialmente vocacionado para o apoio de infraestruturas em “alta” ou em

AdP também no âmbito da Rede Estruturante de Abastecimento de Água e Saneamento, agora especificamente
direcionado para infraestruturas em “alta”.
Tendo em conta o contrato de delegação de competências, a APA acompanhou a Autoridade de Gestão numa ação de
controlo, realizada pelo Tribunal de Contas Europeu entre Setembro e outubro de 2012, a projetos do Ciclo Urbano da
Água, com especial enfoque na verificação da fiabilidade dos estudos de viabilidade económica e financeira que
suportaram as candidaturas aprovadas.

Comissão de Acompanhamento
Durante o ano de 2012, foi realizada a 7ª reunião da Comissão de Acompanhamento (CA) – a 26 de junho em Lisboa,
cujas deliberações com maior relevância respeitaram às seguintes matéria:


Análise da proposta de reprogramação do POVT;



Apreciação e aprovação do Relatório Anual de Execução de 2011 do Programa.

Anteriormente em fevereiro e em abril de 2012, foram realizadas duas consultas escritas, nas quais foram aprovadas
alterações nos critérios de seleção do POVT em resultado da Reprogramação Técnica aprovada pela Decisão C (2011)
9334 de 9 de dezembro de 2011.
Posteriormente, em 9 de julho de 2012, foi realizada uma consulta escrita à Comissão de Acompanhamento, na qual foi
aprovada a proposta de reprogramação do POVT, e a 23 de julho uma nova consulta escrita para aprovação da revisão
dos indicadores dos Eixos Prioritários, na sequência dessa mesma reprogramação.
Por último, em 16 novembro de 2012, desencadeou-se uma consulta escrita para permitir o ajustamento nos critérios de
seleção das operações a que se refere o artigo 10.º do Regulamento especifico Infra- estruturas Nacionais para a
Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos previsto no Eixo Prioritário II .
Em 19 de dezembro de 2012, foi dado conhecimento aos membros da Comissão de Acompanhamento da Decisão C
(2012) 9229, de 10 de dezembro, através da qual foi aprovada a reprogramação estratégica do POVT e das questões
colocadas pela CE neste âmbito e respostas dadas pela AG.

Outras Parcerias
Durante o ano de 2012 e na sequência das diversas parcerias que o POVT estabeleceu com entidades externas, tendo
em conta por um lado, a complementaridade existente entre os diversos domínios de intervenção da Agenda Temática
Valorização do Território e as intervenções financiadas pelo POVT, abrangendo áreas de atuação que incluem o
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ambiente, infraestruturas de ensino e outras, foram desenvolvidas as atividades que seguidamente se descrevem:
Autoridades Ambientais
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Durante o ano de 2012, a ERSAR apoiou o POVT e o INAG/APA na confirmação da manutenção do equilíbrio de
partida das concessões, para efeitos de decisão pela Autoridade de Gestão, de financiamento de operações de
iniciativa de entidades privadas (concessionárias de serviços públicos de água e saneamento) no Domínio de
Intervenção Ciclo Urbano da Água;



De salientar, a estreita articulação estabelecida com Organismos com competências ambientais a nível nacional
e regional, como é o caso das 5 Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), da APA que
além de exercer as competências próprias de licenciamento, qualificação, produção de normas técnicas e
uniformização de procedimentos em matérias ambientais específicas, absorveu as competências (gestão de
recursos hídricos) das 5 ex-Administrações das Regiões Hidrográficas (ARH) e do Instituto da Água (INAG);



Tanto a APA como as CCDR, enquanto Autoridades Nacional e Regionais de Avaliação de Impacte Ambiental, em
particular no que diz respeito à emissão de Declarações de Impacte Ambiental (DIA) e o Instituto de
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), enquanto Entidade responsável pela Avaliação de Incidências
Ambientais, em particular no que diz respeito à emissão Declaração de Conformidade com a Rede Natura 2000,
em conjunto com o POVT, têm vindo a estreitar os mecanismos de parceria, no sentido de agilização dos
processos e de acompanhamento dos casos que evidenciavam demasiado atraso em matéria de licenciamentos
e que punham em risco, a execução das operações;



As referidas Entidades também deram apoio em matérias de especificidade técnica relacionadas com as suas
áreas de intervenção, nomeadamente sobre os normativos aplicáveis em matéria de ambiente e licenciamento
das operações, objeto de cofinanciamento pelo POVT;



No que diz respeito à análise de candidaturas apresentadas pelas Sociedades Polis Litoral, no âmbito do
Domínio de Intervenção Proteção Costeira, ao abrigo do Aviso aberto em setembro de 2012, teve particular
relevância o desempenho do Gabinete Coordenador do Programa Polis, nomeadamente quanto à verificação do
cumprimento de uma das condições específicas de admissão das operações, que consistia na emissão de
“Parecer Técnico” sobre a relevância estratégica das operações e enquadramento das ações previstas nas
prioridades de âmbito nacional previstas no Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral (PAPVL) 20122015, e nas prioridades setoriais incluídas nos Planos Estratégicos das Operações Polis Litoral.



No domínio de intervenção Recuperação dos Passivos Ambientais, a colaboração da APA foi de extrema
relevância, uma vez que esta Agência procedeu à emissão de parecer de mérito para a candidatura Resíduos
Perigosos depositados nas escombreiras das antigas minas de carvão de São Pedro da Cova – Gondomar, tendo
em conta as suas competências como Autoridade Nacional em matéria de solos contaminados. Este parecer
avalizou o cumprimento dos normativos aplicáveis em matéria de ambiente e licenciamento da candidatura,
assim como a sua apreciação técnica, refletindo-se assim, no apuramento do mérito da operação.



O POVT conta com o apoio técnico do Instituto do Desporto de Portugal para a emissão de Pareceres técnicos
sobre as candidaturas do domínio do “Desporto” e para a confirmação da boa execução técnica dos projetos
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Outras entidades

aprovados. Com o objetivo de verificar a boa execução dos projetos aprovados neste domínio, este Instituto
realizou em 2012 diversas visitas a projetos localizados nas Regiões do Norte, Centro e Alentejo, que tiveram
como objetivo verificar se as operações foram executadas nos termos em que foram aprovadas, tendo em vista
o seu encerramento;


De referir ainda, a atividade do Comité de Investimento da Iniciativa JESSICA em Portugal, no qual a AG do POVT
participou em 2012, assim como os POR e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Este Comité tem como
principal missão a decisão sobre a seleção dos Fundos de Desenvolvimento Urbano e o acompanhamento da
sua execução e dos resultados deste instrumento de engenharia financeira, e que é referida no ponto 2.6.2.
deste Relatório.

2.7.2. Avaliação
O Plano de Avaliação do POVT, elaborado no seguimento dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da Rede de Avaliação
do QREN (2007-2013) – composta pelo Observatório do QREN, que a coordena, e por representantes dos Centros de
Racionalidade Temática e dos Centros de Observação das Dinâmicas Regionais, do IFDR, do IGFSE e das Autoridades de
Gestão dos Programas Operacionais –, foi submetido à Comissão Ministerial de Coordenação deste Programa em 6 de
Novembro de 2008 e aprovado por esta em 25 de Novembro de 2008.
Este Plano, que se inscreve no Plano Global de Avaliação do QREN (PGA), foi objeto de revisão nos anos subsequentes
(incluindo 2012), com o intuito de ajustar o seu cronograma de realização ao calendário indicativo previsto para os dois
exercícios de avaliação que contempla.
O primeiro exercício de Avaliação da operacionalização do POVT (2007-2009) no contexto da estratégia do QREN, com o
objetivo geral de avaliar o modo de operacionalização do POVT na prossecução das prioridades estratégicas do QREN, foi
realizado entre 2009 e 2010 – a última versão do Relatório Final foi apresentada em dezembro de 2010) – e a Autoridade
de Gestão tem vindo a adotar as recomendações produzidas, conforme grelha que se apresenta no anexo XVI a este
relatório.
Quanto ao exercício de Avaliação Intercalar do POVT (2007-2012), com o objetivo de avaliar a performance e o impacte
do POVT, foi iniciado em 2012 o procedimento destinado à aquisição externa de serviços (concurso público), o qual só
foi formalmente lançado em 2013, estando no momento de apresentação deste relatório, a decorrer a apreciação das
propostas, prevendo-se a sua adjudicação e realização dos trabalhos até ao final de 2013 (uma vez que o prazo de
execução é de 120 dias após a outorga do contrato).
Neste contexto, a Avaliação Intercalar surge na sequência da Avaliação de Operacionalização deste Programa, mas
também de forma complementar aos demais estudos de avaliação no âmbito do QREN, em particular os de natureza
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temática/transversal já realizados ou em curso.
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Sublinham-se, a este propósito, os estudos i) “Avaliação dos Investimentos em Equipamentos de Proximidade”, cujo
objeto de avaliação inclui, em grande medida, as intervenções apoiadas pelo POVT no âmbito do Eixo V, e, no âmbito da
avaliação estratégica do QREN; ii) a avaliação do “Contributo das Intervenções do QREN em Contexto Urbano para o
Aumento da Eficiência Energética”, cujo universo de análise abrange também um conjunto significativo de operações
apoiadas pelo POVT (que, na maioria dos casos, não se circunscrevem a operações de eficiência energética em sentido
estrito – enquadradas em regulamentação específica dedicada ao sector da energia –, mas cuja implementação
incorpora, de forma relevante, essa componente, como adiante se demonstrará, a título de exemplo de boas práticas,
no domínio dos “Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano”); iii) o estudo das “Alterações do Uso do Solo
Induzidas pelos Projetos Apoiados e a Afetação de Ecossistemas Sensíveis para a Conservação da Natureza” (cujos
contributos serão particularmente relevantes no âmbito da monitorização estratégica ambiental do QREN e dos PO).
A avaliação intercalar do POVT, bem como as demais avaliações acima referidas, têm por finalidade contribuir para um
maior conhecimento sobre a eficácia e eficiência da implementação do Programa, através da análise das suas
realizações, dos resultados e sua sustentabilidade face aos objetivos de operacionais e estratégicos da sua Agenda de
Valorização do Território.
Neste sentido, e apesar de se constituir formalmente como uma avaliação intercalar, o estado de implementação do
Programa e a abrangência temporal do estudo em preparação permitirão efetuar um balanço bastante abrangente dos
principais progressos registados em consequência das intervenções apoiadas (e a apoiar) e, em particular, face às
principais apostas estratégicas que orientaram a sua conceção e subsequentes ajustamentos (nomeadamente por via
das reprogramações do PO), ponderando a medida em que as alterações no contexto de implementação dos PO
condicionaram os resultados atingidos até ao momento em que se realizará esta avaliação.
Ao nível mais alargado do QREN e do respetivo Plano de Avaliação (que integra os demais Planos dos PO), sublinham-se
os trabalhos desenvolvidos no âmbito da Rede de Avaliação, coordenada pelo Observatório do QREN e participada por
todos os PO e demais entidades coordenadoras da gestão dos Fundos (nomeadamente o IFDR e IGFSE), desde logo nas
reuniões realizadas em julho e em novembro de 2012.
A primeira das reuniões de 2012 – que contou com a especial participação das representantes da Comissão Europeia,
Veronica Gaffey (Acting Director for Policy Development e Chefe da Unidade de Avaliação da DG Regio) e Ines Hartwig
(Unidade de Avaliação DG Emprego, Assuntos Sociais & Inclusão) concentrou-se no balanço da implementação dos
planos de avaliação – em particular no processo de folow-up dos exercícios de avaliação já concluídos – e na
apresentação sobre os resultados preliminares do “Estudo de análise contrafactual dos impactos dos incentivos às
empresas apoiados pelos fundos estruturais”.
Na segunda atualizou-se, naturalmente, o ponto de situação dos processos de folow-up, abordaram-se os
procedimentos a adotar na atualização do PGA e dos planos de avaliação dos PO e realizou-se uma dinâmica de grupo,

em curso, que visou a recolha de informação sobre a perceção dos membros da Rede acerca das diferentes fases do
ciclo de avaliação – conceção, implementação, divulgação e follow-up.
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orientada pela equipa de avaliação do estudo “Metavaliação do QREN” (promovido pelo Observatório do QREN), então

Destaca-se, por último e considerando a sua natureza transversal (aos vários PO), tanto no objeto de estudo como,
consequentemente, na abrangência das sua recomendações, a conclusão do “Estudo de Avaliação Específica com vista à
Simplificação Administrativa no âmbito do FEDER e Fundo de Coesão”, promovido pelo IFDR e cujo relatório final foi
apresentado em setembro de 2012.

2.7.3. Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)
2.7.3.1. A Monitorização Ambiental Estratégica
No âmbito do relatório de execução relativo a 2009 foi apresentado um primeiro balanço dos resultados obtidos pelo
sistema de monitorização ambiental estratégica aplicado ao PO – e que envolve, na sua dimensão plena, todas as
Autoridades de Gestão dos PO financiados pelo FEDER e/ou Fundo de Coesão, o Instituto Financeiro para o
Desenvolvimento Regional e o Observatório do QREN – e que se destina, de forma contínua, a aferir os efeitos
significativos sobre o ambiente decorrentes da execução do POVT, e, simultaneamente a avaliar em que medida estão a
13

ser consideradas as recomendações dirigidas ao POVT (inscritas no Relatório Ambiental da AAE ).
Os capítulos apresentados nos Relatórios de Execução do POVT desde então, em conjunto com os Relatórios de
Avaliação e Controlo dos Efeitos no Ambiente decorrentes da aplicação do QREN, concretizaram o reporte enquadrado
14

nos requisitos de continuidade inerentes ao regime de AAE .
No quadro das exigências estabelecidas pelo regime nacional da avaliação ambiental estratégica, será aqui novamente
apresentado um balanço dos resultados obtidos pelo sistema de monitorização ambiental estratégica aplicado ao PO e
os seus resultados serão incorporados no Relatório de Avaliação e Controlo dos Efeitos no Ambiente decorrentes da
aplicação do QREN 2012, o qual será objeto de divulgação pública.

2.7.3.2. Consolidação do Sistema de Monitorização AAE
A criação e consolidação do sistema de avaliação ambiental estratégica e os produtos que dele derivam configuram-se
como exercícios complexos, em progressivo aperfeiçoamento, tal como se pode inferir do quadro de responsabilidades
ilustrado na figura seguinte.

13

A AAE das intervenções estruturais cofinanciadas pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e pelo Fundo de Coesão
(FdC), foi desenvolvida em 2007 por uma equipa independente constituída por especialistas em ambiente da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e dela resultou o Relatório Ambiental que constitui a base de referência para a
monitorização ambiental estratégica.
De acordo com o Decreto–Lei nº 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, assegurar o intercâmbio dessa
informação com a Comissão Europeia, bem como a sua disponibilização a todos os interessados”.
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Figura nº 1 – Quadro de responsabilidades na monitorização ambiental estratégica
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FONTE: SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DO QREN

A recolha de informação que permite quantificar alguns dos indicadores de monitorização ambiental estratégica tem
sido, desde o início deste processo de monitorização, reforçada com vista ao seu robustecimento, nomeadamente
através da revisão e maior adequação dos indicadores de Eixo Prioritário e Indicadores Comuns Comunitários à
atualidade do POVT, bem como da recolha de informação realizada no âmbito dos Relatórios Anuais de Execução das
operações. Existem, no entanto, e pelos motivos explicitados no relatório de execução do ano de 2010, alguns
indicadores que não são quantificáveis por dificuldade no seu apuramento, requerendo procedimentos específicos de
cálculo ou estimação, cuja concretização se verificará apenas em futuros exercícios, beneficiando do recurso a
15

especialistas externos . Estão nesta circunstância, por exemplo, os indicadores relativos aos consumos energéticos, cuja
quantificação – mas também uma análise que irá muito além disso – será desenvolvida no âmbito do estudo de
avaliação sobre o “Contributo das Intervenções do QREN em contexto urbano para o Aumento da eficiência energética”,
no âmbito da avaliação estratégica do QREN, ou o estudo sobre as “Alterações do Uso do Solo induzidas pelos Projetos
Apoiados e a Afetação dos Ecossistemas Sensíveis para a Conservação da Natureza” no âmbito da Monitorização
Estratégica Ambiental e de Sustentabilidade do QREN e dos Programas Operacionais (PO) cofinanciados pelo FEDER e

15

Estão neste caso, por exemplo, os indicadores referentes a consumos energéticos.
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Fundo de Coesão.

2.7.3.3. Mecanismos de Gestão e envolvimento das Autoridades Ambientais
À semelhança das referências em anos anteriores, deve aqui ser sublinhado que a Autoridade de Gestão do POVT
estabeleceu com as Autoridades Ambientais uma parceria alargada, em particular no que respeita aos domínios relativos
ao “Ciclo Urbano da Água”, à “Recuperação do Passivo Ambiental” e às “Infraestruturas Nacionais para a Valorização de
Resíduos Sólidos Urbanos”, todos eles integrantes do atual Eixo II.
A parceria com as Autoridades Ambientais encontra-se ativa desde a fase de elaboração dos Regulamentos Específicos
das Intervenções abrangidas pelos eixos prioritários e domínios referidos anteriormente. Salienta-se, a este respeito, a
participação das Autoridades Ambientais na determinação das condições e requisitos de elegibilidade e dos critérios de
seleção de projetos, inscritos nos Regulamentos Específicos na fase da sua elaboração, e o reforço dessa parceira com as
seguintes entidades e nos seguintes moldes:


Instituto Nacional da Água (INAG) – Delegação de competências (enquanto Autoridade Nacional da Água)
referentes à apreciação da admissibilidade e do mérito das candidaturas apresentadas no domínio do Ciclo
Urbano da Água, competindo ainda a esta entidade a apreciação e aprovação dos Documentos de
16

Enquadramento Estratégico (DEE) elaborados pelas entidades gestoras proponentes de candidaturas . Note-se,
ainda, que, Na sequência do processo de reestruturação do Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e
Ordenamento do Território (MAMAOT) e das entidades por ele tuteladas, o Instituto da Água e as
Administrações das Regiões Hidrográficas (ARH) foram entretanto integrados na nova Agência Portuguesa do
17

Ambiente .


Agência Portuguesa do Ambiente (APA) - Protocolo com vista à prestação de apoio técnico, por parte da
Autoridade Ambiental, na análise e acompanhamento das candidaturas, nomeadamente no que respeita ao
enquadramento nos planos sectoriais e a apreciação de mérito das candidaturas apresentadas no âmbito dos
Passivos Ambientais (designadamente aquelas que visam a reabilitação de solos contaminados), e das
intervenções referentes às Infraestruturas Nacionais para a Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (esta
entidade também foi integrada na Agência Portuguesa do Ambiente).



Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) – Protocolo com vista ao apoio técnico ao POVT no âmbito da
análise e acompanhamento das candidaturas apresentadas no âmbito dos Passivos Ambientais,
designadamente aquelas que visam a reabilitação de áreas degradadas afetas à indústria extrativa mineira e no
que respeita ao seu enquadramento no documento enquadrador e na sua apreciação de mérito.

16

Esta última competência do INAG foi suspensa por despacho da Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território de 31 de
Maio de 2011, na sequência das iniciativas tendentes a acelerar a execução do QREN, previstas no 2º Memorando de entendimento,
celebrado entre o Governo Português e a ANMP, que previram, nomeadamente a suspensão da necessidade de apresentação do
Documento de Enquadramento Estratégico.
A manutenção, neste relatório, da referência ao INAG justifica-se por forma a melhor identificar as competências específicas no
âmbito do Ciclo Urbano da Água que haviam sido delegadas nessa entidade, distinguindo de igual modo as competências da Agência
Portuguesa do Ambiente na sua articulação com o POVT, anteriores à reorganização das entidades tuteladas pelo MAMAOT.
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Em síntese, as Autoridades Ambientais mencionadas anteriormente assumiram, através da delegação de competências e
protocolos de colaboração promovidos pela Autoridade de Gestão do POVT, particulares responsabilidades na gestão de
uma parte significativa do valor total programado pelo POVT, sendo que o seu contributo incide não apenas na
apreciação e no acompanhamento dos projetos apoiados, como também no cumprimento do normativo ambiental – a
Autoridade de Gestão do POVT tem ainda beneficiado do apoio da APA no acompanhamento dos processos de AIA a que
a generalidade dos projetos submetidos para apoio ao POVT é necessariamente sujeita – e no cumprimento das metas e
dos objetivos ambientais dos domínios de intervenção do POVT.
Adicionalmente, as reuniões da Comissão de Acompanhamento do POVT oferecem também uma sede de envolvimento
de parceiros sociais com responsabilidades no ambiente, atendendo a que as Organizações Não Governamentais de
Ambiente têm assento naquela Comissão de Acompanhamento como membro efetivo com direito de voto, através da
Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA).
Estas parcerias reforçam os mecanismos, transversais, implementados pela Autoridade de Gestão do POVT com o
objetivo de incorporar, em diversas fases do ciclo da vida das operações, medidas que garantem o cumprimento da
legislação de carácter ambiental, bem como medidas que elevam o nível de proteção ambiental das operações apoiadas,
quer no que respeita à fase de seleção das operações – incorporados em condições de acesso estabelecidas na
regulamentação geral e especifica, incidentes na observância das obrigações dos beneficiários que decorrem das normas
comunitárias e nacionais em matéria de ambiente, sistematizadas e verificadas com base num check-list específico, e em
ponderadores de cariz ambiental valorizados aquando da apreciação de mérito – quer em fase acompanhamento,
nomeadamente através da monitorização do cumprimento das condicionantes que hajam sido estabelecidas em sede de
aprovação que respeitem aos licenciamentos e outros requisitos legais necessários à entrada em exploração.

2.7.3.4. Efeitos resultantes da implementação do PO com base nos indicadores de monitorização estratégica
ambiental
A análise que a seguir se apresenta pretende refletir duas dimensões fundamentais do processo de follow-up da AAE: a
aferição do desempenho ambiental e de sustentabilidade do POVT e a aferição do grau de cumprimento das
recomendações da AAE nas quais o POVT é implicado.
Este exercício, na sua componente de aferição de desempenho ambiental e de sustentabilidade, pressupôs que fossem
associados aos objetivos estratégicos definidos em AAE os regulamentos e as tipologias de intervenção que para aqueles
contribuíam, bem como uma adequada seleção de indicadores (comuns nacionais e/ou comuns comunitários) para a
mensurabilidade do efeito produzido pelo POVT nos mencionados objetivos estratégicos. Apresenta-se, no Anexo XVII, a
árvore de imputação objetivos estratégicos//áreas de Intervenção//Indicadores, que constitui a base lógica desta
avaliação de desempenho.

referir que, tal como no processo de reprogramação ocorrido em 2011 – do exercício de screening (mediante processo
de verificação independente) concluiu-se que a reprogramação técnica do QREN não teria que ser sujeita a Avaliação
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Mas ainda antes da análise que se propõe efetuar sobre os efeitos resultantes da implementação do POVT, importa

Ambiental Estratégica –, a reprogramação estratégica do QREN e dos PO operada em 2012 foi também sujeita a
semelhante exercício, tendo sido solicitado a uma entidade independente um parecer jurídico “sobre a eventual
necessidade de sujeitar o QREN e os seus Programas Operacionais, de acordo com as suas versões reprogramadas de
2012, a um segundo exercício de avaliação ambiental estratégica”.
Centrando-nos apenas nas conclusões conexas com as alterações introduzidas no POVT com a reprogramação de 2012,
no parecer final do exercício de screening salienta-se: i) a inclusão como intervenção elegível da modernização das
infraestruturas ferroviárias de âmbito nacional, internacional e urbanas, para além da construção das mesmas já
anteriormente contemplada, sem impacto significativo no ambiente (Eixo I); ii) a inclusão de investimentos na área da
eficiência energética, que não interfere em matéria de novas elegibilidades, dado tratar-se de uma transferência de uma
elegibilidade pré-existente nos PO Regionais (Eixo II); iii) a especificação de um conjunto diversificado de intervenções,
nomeadamente, ações de melhoria das condições de funcionamento hidráulico dos troços terminais e da zona da foz
das principais ribeiras, trabalhos de regularização das ribeiras, no sentido de melhorar o seu funcionamento hidráulico,
adaptação das estruturas de contenção/proteção existentes, e trabalhos de reordenamento e reabilitação das zonas de
intervenção das infraestruturas de correção torrencial (Eixo IV).
A propósito destes pontos, foi inscrita no parecer uma particular recomendação dirigida ao Observatório do QREN e à
Autoridade de Gestão do POVT no sentido de serem acompanhadas a evolução da repartição das dotações financeiras
entre os subdomínios ferrovia e rodovia e a extensão da tipologia de projetos associados ao reordenamento e
reabilitação das ribeiras da Madeira a que se refere o ponto iii) – merecedoras de total atenção da Autoridade de Gestão
– concluindo-se, ainda assim, que as alterações, tanto de natureza material (elegibilidades), como de natureza
financeira, não são significativas, em matéria de efeitos sobre o ambiente, não se justificando, portanto, a sujeição do
Programa a (nova) AAE.

Aferição do Desempenho Ambiental e de Sustentabilidade do POVT
O desempenho ambiental e de sustentabilidade do POVT são aqui aferidos através de um conjunto de indicadores
nacionais e comunitários que permitem aferir o contributo direto para os objetivos estratégicos definidos no âmbito da
AAE. De seguida apresentam-se os resultados mais significativos da implementação do Programa percorrendo cada um
daqueles objetivos estratégicos, aferidos com base num conjunto de indicadores adiante apresentados e que poderão
ser também consultados, de forma mais sistematizada, no anexo XVII este Relatório.
O objetivo estratégico “Garantir a Universalidade no acesso a cuidados de saúde, valorizando os cuidados de saúde
primários e a resposta aos grupos mais vulneráveis”, ao qual está associado o indicador População servida pelas
unidades de saúde apoiadas não tinha, no final de 2012, qualquer contributo do POVT, uma vez que não existia não
qualquer candidatura com contrato de financiamento celebrado nesta área de intervenção do domínio dos

Já o objetivo estratégico “Garantir a Universalidade no Acesso e Melhorar as Condições do Ensino” é, como ficou já
sublinhado em pontos anteriores do presente relatório, um dos que maior relevo assume no financiamento atribuído
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Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional.

pelo POVT, nomeadamente através de um significativo número de intervenções apoiadas no âmbito da Requalificação
da Rede de Escolas com Ensino Secundário e dos Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional, ambos
domínios enquadrados no Eixo V do Programa. No final de 2012 estavam aprovadas e contratualizadas junto do POVT 72
operações, correspondentes a 112 Escolas com Ensino Secundário situadas nas regiões convergência Norte, Centro e
Alentejo, que servirão um número estimado próximo dos 138 mil alunos. Deste conjunto de intervenções estão
concluídas 84 escolas, beneficiando 103 mil alunos. Acresce ao contributo para este objetivo específico a intervenção
destinada à construção/requalificação de 17 infraestruturas universitárias (8 já concluídas) que acolherão cerca de 52
mil alunos. No total, o Nº de alunos que beneficiam das intervenções (Educação) – tal como é definido o indicador no
anexo XVII – ascenderá a 190 mil alunos, dos quais estão já a beneficiar diretamente, por via das intervenções
concluídas, cerca de 127 mil, traduzindo um acréscimo relevante face ao ano anterior, tanto ao nível dos resultados
esperados – eram 119 projetos em 2011, com uma população estudantil prevista de 170 mil alunos – como dos
resultados já obtidos – estavam concluídos 69 projetos, beneficiando 98 mil alunos.
As mencionadas intervenções e os resultados produzidos contribuem igualmente para a “Redução da Pobreza e
Promoção da Equidade, Igualdade de Oportunidades e da Coesão Social”, objetivo estratégico para o qual é também
relevante o apoio concedido pelo POVT aos Equipamentos Desportivos, perfazendo um total de 213 intervenções – 163
das quais concluídas – associadas ao indicador 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 (que registava, em 2011, 203 projetos
contratados em 123 projetos concluídos).
O objetivo de “Promover a Mobilidade Urbana Sustentável” é prosseguido pelo POVT e aferido pelo indicador Acréscimo
de população servida por intervenções de expansão de sistemas de transporte urbanos, traduzindo os resultados de um
conjunto de operações contratadas no âmbito da tipologia “Acessibilidade e mobilidade urbana” do domínio das Ações
Inovadoras. A este nível regista-se uma ligeira diminuição do nº previsto de pessoas servidas para um valor próximo dos
253 mil (eram 279 mil em 2011), refletindo o ajustamento induzido pela adoção dos Censos 2011 com base de
apuramento (veja-se também, a este propósito, o ponto 2.1.1. deste relatório).
Com a reprogramação técnica do QREN e dos POVT, aprovada em 2011 e operacionalizada em 2012 no que respeita à
concretização da transição de operações cuja elegibilidade foi incluída no POVT, introduziu um acréscimo relevante no
contributo do Programa para o objetivo estratégicos “Limitar o Crescimento das emissões de GEE”, por via das
operações integradas no Eixo I promovidas pela Metro do Porto. Com efeito, resultam daquele conjunto de intervenções
destinadas à extensão da rede de metro (ligeiro de superfície) entre o Estádio do Dragão e Venda Nova e à Estação de
Santo Ovídio (incluindo o interface da Estação D. João II), e por efeito da consequente captação de clientes ao transporte
rodoviário (individual e coletivo), uma redução significativa das emissões de gases com efeito estufa para a atmosfera,
estimada em 5,51 Kt (CO2 equivalentes, kt).
“Diminuir a intensidade energética do produto / aumentar a eficiência energética” e “Aumentar a quota de produção de

2011 decorrentes da reprogramação de 2012: se por um lado alguns projetos, nomeadamente no âmbito das Redes e
Equipamentos Estruturantes na R.A. dos Açores, deixarão de ter contributo relevante para este objetivo – retirou-se do
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energia a partir de fontes renováveis” são objetivos também visados pelo POVT, embora com alterações face ao ano de

atual período de programação a vertente energética da valorização de Resíduos associada ao Ecoparque da Ilha de S.
Miguel, cuja operacionalização depende, numa ótica de otimização ambiental e económica, da construção de uma
central reversível que se remete para o próximo período de programação –, por outro há uma importância reforçada
pela abertura da elegibilidade ao Fundo de Coesão no Eixo II do POVT (e num novo domínio de intervenção) das
operações que visam a eficiência energética e promoção das energias renováveis (com o encerramento das
correspondentes elegibilidades nos POR das Regiões Convergência do território do Continente). Não existem ainda
resultados associados a este objetivo/indicador relativos a esse domínio, na medida em que em 2012 não foi ainda
possível a aprovação de candidaturas.
Existe, contudo, um conjunto de operações que, no âmbito do domínio da Valorização dos resíduos urbanos, incluem
uma componente de valorização energética de biogás (com origem em aterro ou decorrente do processo de digestão
anaeróbia induzido pelas infraestruturas de tratamento e valorização orgânica de resíduos apoiadas), cujo contributo
para o objetivo da produção de energia a partir de fontes renováveis importa sublinhar: considerando o indicador de
eixo nº 24, apresentado no anexo VIII deste relatório, é possível estimar um valor médio de produção de energia a partir
do biogás na ordem dos 7,28 MWh.
O Eixo II do POVT, através dos Domínios de Intervenção relativos ao Ciclo Urbano da Água, Empreendimento de Fins
Múltiplos de Alqueva”e Valorização de Resíduos Urbanos, consubstanciam um financiamento muito significativo –
reforçado na sequência da reprogramação de 2012 – nos domínios do abastecimento de água, do saneamento de águas
residuais e do tratamento de resíduos urbanos, constituindo assim um motor crucial para o cumprimento dos
imperativos comunitários e nacional nestas matérias e igualmente das metas assumidas nos documentos estratégicos
nacionais PEAASAR II e PERSU II.
“Servir 95% da população com sistemas públicos de abastecimento de água” constitui, simultaneamente, um objetivo
estratégico da AAE e um objetivo do PEAASAR II para o qual a intervenção do POVT é prioritária, sendo este objetivo
avaliado através da quantificação do número de pessoas servidas por sistemas de abastecimento de água em resultado
dos projetos apoiados. As operações relativas a projetos de abastecimento de água (incluindo as operações no domínio
do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva) contratadas pelo POVT até ao final de 2012 permitirão um acréscimo
na população servida em cerca de 240 mil habitantes, num significativo aumento face ao valor deste indicador registado
em 2011 (91 mil habitantes). Os motivos – que passam pelo efeito da incorporação da totalidade das operações do
EFMA no Fundo de Coesão, pela transição de projetos com origem nos POR e pela revisão de pressupostos demográficos
com base nos Censos 2011 – já foram abordados no ponto 2.1.1. deste relatório e serão melhor explicitados mais
adiante, no ponto 3.2.
O contributo do POVT para o objetivo estratégico “Servir 90% da população com sistemas públicos de drenagem e
tratamento de águas residuais urbanas” é ainda mais significativo, o que se justifica dado o esforço acrescido que é
necessário realizar para aumentar o nível de atendimento da população relativamente a estes sistemas, e, por

POR), destacando-se o acréscimo de 1.722.606 pessoas servidas em resultado dos projetos apoiados.
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conseguinte, o predomínio desta tipologia nas operações aprovadas (mesmo após a transição e projetos com origem nos

O “Cumprimento das Metas de Redução da Deposição de Resíduos Urbanos Biodegradáveis (RUB) em Aterro” é avaliado
através dos indicadores relativos à quantidade total de RUB valorizada organicamente nos projetos apoiados e ao desvio
de RUB de aterro, aqui entendida como capacidade máxima instalada nas infraestruturas apoiadas para a valorização
energética e orgânica de RUB. Em 2012, e considerando os projetos contratados, os mesmos contribuirão com uma
capacidade de 420 mil toneladas/ano para a valorização orgânica e energética de RUB, muito relevantes para o
cumprimento das metas inscritas no PERSU II. De destacar o efetivo contributo das operações já concluídas, onde a
capacidade instalada por via do investimento apoiado pelo Programa se cifra em 255 mil toneladas/ano. Este valor
implica, por sua vez, uma variação na taxa de desvio de RUB para aterro na ordem dos 39% (pressupondo um volume de
345 mil toneladas de RUB que serão efetivamente desviadas de aterro).
O objetivo estratégico “Controlar o Risco de Contaminação do Solo e Recuperar os Passivos Ambientais” encontra
tradução direta no conjunto de operações aprovadas pelo POVT no domínio dos Passivos Ambientais (Eixo II), que
envolvem a reabilitação de locais contaminados e de zonas mineiras onde estejam em risco aquíferos, ecossistemas ou a
saúde humana. A área abrangida por ações de reabilitação e descontaminação ambiental a realizar no conjunto dos
projetos aprovados totaliza cerca de 8,22 km2, dos quais 4,26 km2 estão já concluídos.
No que respeita à “Redução do Risco de Erosão Costeira”, absolutamente fundamental num país onde os fatores
climáticos (exacerbados pelos impactos decorrentes das alterações climáticas) e a fragilidade geológica da linha de costa
– com cerca de 850 km – determinaram a existência de extensos troços costeiros extremamente dinâmicos e
particularmente vulneráveis, colocando em risco não só importantes aglomerados urbanos costeiros e zonas ocupadas
por importantes atividades económicas – turismo balnear, ecoturismo, pesca artesanal, agricultura e produtos de base
local humanas – mas também a biodiversidade costeira, o papel do POVT tem sido fundamental. No conjunto de
operações aprovadas até ao final de 2012 estão previstas intervenções numa extensão de 57,78 km de costa para
redução do risco associado à dinâmica costeira e intervenções em 10,45 km para contenção ou diminuição da ocupação
antrópica em área de risco. Releva-se, a este propósito, um grau de concretização bastante elevado, considerando que
estavam já concluídas, no final de 2012, intervenções em 46,91 km relativos à redução do risco associado à dinâmica
costeira e 9,8 km relativos à diminuição da ocupação antrópica.
Por último, no âmbito da Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos Naturais, destaca-se também o contributo do
POVT para o objetivo estratégico “Minimizar os Danos Decorrentes de Eventos Extremos Climáticos”, medido através do
indicador População abrangida pelos planos de emergência de proteção civil, o que nos projetos apoiados pelo POVT –
ver, a este propósito, o ponto 3.2.2. deste Relatório – se traduz na totalidade dos residentes em território nacional. De
igual modo, também o contributo do POVT para o objetivo estratégico “Garantir a Cobertura do País por Sistemas de
Proteção de Riscos” se traduz em 100 % de cobertura do território por planos de emergência.
Aferição do grau de cumprimento das recomendações da AAE com base nos indicadores de monitorização das

No âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica foi proposto um conjunto de recomendações, as quais mereceram um
aprofundado estudo levado a cabo pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, com a
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recomendações da AAE

coordenação do Observatório do QREN e tendo como objetivo identificar um sistema que permitisse avaliar o seu
cumprimento, nomeadamente através de um conjunto de indicadores que abrangessem as preocupações constantes
nas referidas recomendações.
Apresentam-se, de seguida, o conjunto de recomendações aplicáveis ao POVT, no âmbito da Agenda da Valorização do
Território, e a forma como a implementação do Programa tem ido ao seu encontro.

Recomendação (R1): Deverão ser considerados critérios de natureza ambiental nos processos de avaliação da
viabilidade de financiamento dos projetos
Os aspetos centrais e os requisitos legais e processuais de índole ambiental estão presentes em todos os Regulamentos
Específicos do POVT enquanto condições de acesso ao cofinanciamento comunitário através deste Programa. Com
efeito, a Autoridade de Gestão do POVT leva as preocupações ambientais além do primeiro crivo de seleção de
candidaturas, incluindo na grande maioria dos Regulamentos e/ou em Avisos de Abertura um conjuntos de critérios,
subcritérios e parâmetros de seleção, que permitem valorizar fatores ambientais em sede de avaliação do mérito das
candidaturas.
Tendo em conta o acima referido, esta preocupação da Autoridade de Gestão fica claramente evidenciada pelo
indicador “Rácio de integração de critérios ambientais na avaliação de candidaturas”, que no POVT regista um nível de
100%, uma vez constatada a utilização de critérios ambientais no processo de decisão de financiamento da totalidade de
projetos contratados até esta data.

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
O POVT tem, por definição do seu conteúdo programático, uma componente essencialmente infraestrutural no
investimento colocado ao serviço da valorização dos territórios. Ainda assim, alguns domínios de intervenção do
Programa – com especial destaque para a Prevenção e Gestão de Riscos, Proteção Costeira e Recuperação de Passivos
Ambientais (na vertente de estudos e projetos técnicos), enquadrados pelo Eixo II, mas também para algumas
intervenções no domínio das Ações Inovadoras – incluem um conjunto de ações de sensibilização, desenvolvimentos de
planos de ação de âmbito nacional ou estudos e projetos de monitorização ambiental, que representam cerca de 4,8%
do número de operações contratadas (e 1,1 % do investimento total contratado – o investimento que lhes está
associado é, em média, bastante inferior ao investimento em infraestruturas). Note-se, sobre estes valores, que a
implementação do Programa em 2012, quer por força do esforço de focalização subjacente aos processos de

infraestruturas), reforçou a vocação infraestrutural do Programa, razão pela qual este indicador sofreu uma diminuição
face ao valor que tinha em 2011 (4,8%).
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reprogramação de 2011 e de 2012, quer pelas novas aprovação registadas em 2012 (exclusivamente relativas a

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 que visam a integração de processos
como a incorporação de materiais reciclados, preocupações decorrentes da melhoria e eficiência energética ou da
proteção e preservação de biodiversidade urbana. Por forma a aferir o cumprimento desta recomendação, é apurado o
“Rácio de projetos de infraestruturas contemplando a adoção de práticas de conceção, construção e gestão
sustentável”, com enfoque apenas nas operações aprovadas que respeitem a infraestruturas e cujo custo total seja
superior 5 milhões de euros, e que até ao final de 2012 correspondia a 83% desse universo de operações contratadas.
Este valor, tomando por referência os anos anteriores – 78% em 2011, 55% em 2010 – traduz um aumento
essencialmente justificado, tal como acima foi referido (ver Recomendação R2), pela aprovação adicional de um
conjunto de operações onde estas práticas estão bem presentes (destacam-se, aqui, as operações aprovadas no âmbito
da Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário).

Parque Escolar
Projetos de requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário, da responsabilidade da Parque Escolar, E.P.E.

Estas intervenções visam, no essencial, corrigir problemas construtivos, substituir as redes e infraestruturas existentes, adequar as
condições de conforto e dotar a escola de novos espaços, repondo a eficácia física e funcional dos mesmos, numa perspetiva de criar
condições para a prática de um ensino moderno, adaptado aos conteúdos programáticos, às didáticas e às novas tecnologias de
informação e comunicação, inclusivo e estimulante para toda a comunidade educativa. Foi com estes princípios que diversas escolas
secundárias foram intervencionadas, alicerçando em infraestruturas de excelência o objetivo último de melhorar a acesso à educação
e a qualidade da formação disponível aos alunos.
Adicionalmente, as intervenções promovidas pela Parque Escolar, EPE incorporam, de forma significativa, preocupações com o
desenvolvimento sustentável, espelhadas não só nas suas iniciativas internas de desenvolvimento dos recursos existentes, mas
também nas suas preocupações ambientais e de consolidação económico-financeira.
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As intervenções no âmbito da “Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário” permitem criar um novo modelo de gestão
das instalações, garantindo uma otimização de recursos instalados e uma correta gestão da conservação e manutenção dos edifícios
após as intervenções, abrir a Escola à comunidade, criando condições para uma maior articulação com o meio envolvente, associado a
uma correta valorização patrimonial garantindo o aproveitamento integral das potencialidades instaladas na infraestrutura escolar.

A este nível, importa destacar que foram comtempladas práticas, quer na fase de conceção quer de construção, que visaram o
reaproveitamento de materiais, eficiência energética do edificado e aspetos de biodiversidade. Há a destacar, nomeadamente, as
seguintes vertentes.
Eficiência Energética nas Escolas
O salto qualitativo e quantitativo das instalações traduz-se num expetável acréscimo dos consumos energéticos. A realidade da
maioria dos edifícios escolares, pré intervenção, corresponde a edifícios com baixas necessidades energéticas, em virtude da
inexistência de sistemas com significado (existem sistemas de iluminação e, pontualmente, sistemas de aquecimento). A reabilitação
caraterizou-se por uma maior eficiência da envolvente do edifício e pela incorporação de sistemas e equipamentos mais eficientes,
quer do ponto de vista da iluminação quer da climatização. Efetivamente, há a destacar a substituição generalizada dos sistemas de
iluminação por outros de menor consumo e maior eficiência e, no caso dos sistemas de aquecimento, antes inexistentes na maior parte
das escolas ou assegurados através dos chamados “radiadores elétricos ou a óleo”, a sua substituição por equipamentos de “ar
condicionado” que asseguram a mesma produção de calor com maior eficiência (¼ a 1/3 do consumo, para a mesma área,
dependendo do tipo de sistema).
É promovida a instalação de painéis solares para aquecimento de águas utilizadas em balneários e cozinhas, apoiada por sistemas
complementares a gás ou eletricidade, e promovida a pre-instalação de centrais de produção de energia solar fotovoltaica. Tratandose de instalações localizadas em zonas urbanas de forte densidade, este projeto tem importância significativa na constituição de um
modelo energético descentralizado, que coloca a produção próxima do consumo, trazendo benefícios em termos de redução das
necessidades de redes e na redução das perdas no transporte.
É, igualmente, promovida a instalação de sistemas de Gestão Técnica Centralizada (GTC) que se constituem como ferramentas de
apoio à gestão otimizada, fornecendo simultaneamente dados e registos, nomeadamente de consumos e de funcionamento, que
permitirão aferir a eficiência da mesma e racionalizar consumos.
Não obstante a intervenção se caraterizar no âmbito da reabilitação, ela cumpre os regulamentos para construções novas e,
consequentemente, apresenta bons desempenhos na certificação energética de edifícios.
Recursos Hídricos
Em sintonia com as metas para o setor da água, tem-se constituído como preocupação a seleção de soluções técnicas potenciadoras
de eficiência no uso da água. Esta preocupação, a nível de projeto, foi materializada nas seguintes orientações: i) minimização das
áreas regadas; ii) nas zonas exteriores opção por plantação de baixa dotação de rega; iii) utilização de torneiras com temporizadores;
iv) seleção de equipamentos de baixo caudal ou aplicação de redutores, sempre que possível.
Biodiversidade
As escolas estão localizadas em zonas urbanas consolidadas, fora de ambientes naturais com regime de proteção ou classificação
ambiental diferenciada. Neste contexto, a preservação da biodiversidade traduz-se nas orientações transmitidas para o arranjo
paisagístico das zonas exteriores das escolas.
De forma genérica, o projeto é orientado para a maximização da manutenção das espécies existentes, em particular dos exemplares
arbóreos, sendo o seu abate só justificado por mau estado fitossanitário ou por incompatibilidade justificada do projeto de
arquitetura. Embora se reconheça que muitas espécies poderiam ser substituídas por outras de maior interesse, algumas constituemse como património de memórias do coletivo escolar.
Nas novas zonas de intervenção, são privilegiadas as espécies autóctones, mais adaptadas às condições do meio e consequentemente
de menor manutenção e dotação de rega, e de modo a privilegiar os sistemas naturais em detrimento de soluções construtivas, tem-se
vindo a apostar em soluções vivas de ensombramento.

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
Os dois indicadores que sustentam esta recomendação visam quantificar, por um lado, todas as operações que se
centram na implementação de ações destinadas à divulgação, comunicação e formação ambiental que foram apoiadas
pelo Programa, e por outro lado, a totalidade dos cidadãos que beneficiaram das mesmas. A este nível, e como já acima
referimos, a vocação infraestrutural do Programa torna pouco expressivo o seu contributo para esta recomendação, no
âmbito da qual são contabilizadas 8 ações de divulgação, comunicação e formação ambiental, que ainda assim visam um

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., tem particular relevo neste indicador). Deve, todavia, sublinhar-se que um
número significativo de operações de natureza material aprovadas pelo POVT incorporam, também, uma
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público-alvo de cerca de 3,5 milhões da pessoas (a operação “Ações para o Uso Eficiente da Água”, promovida pela

(financeiramente não preponderante) componente de divulgação e sensibilização das populações abrangidas pelos seus
impactos (nomeadamente no domínio dos Resíduos Urbanos).

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
Sem prejuízo do reconhecimento da importância crescente a atribuir a medidas de carácter preventivo e proactivo na
resolução (por antecipação) dos problemas ambientais, que se encontra espelhada na programação do atual Eixo II, é
também incontornável que um número muito significativo de intervenções com impacte direto no ambiente e na
resolução de problemas associados aos riscos naturais e tecnológicos assumiram carácter imperativo e mereceram, por
isso, especial atenção em fase de programação – em função dos diagnósticos realizados e em articulação direta com as
orientações e prioridades definidas em sede dos respetivos planos sectoriais – e na execução do Programa.
Neste contexto, sublinha-se que as operações relativas ao Ciclo Urbano da Água – que são preponderantemente
associadas a intervenções prioritárias em matéria de alargamento da rede de saneamento de águas residuais –, bem
como as intervenções respeitantes à Recuperação de Passivos Ambientais e, ainda, às ações proactivas de Proteção
Costeira, assumem maioritariamente uma natureza corretiva, pelo que o número de intervenções de cariz
essencialmente preventivo, traduzidas num “Rácio de projetos visando a implementação de medidas preventivas e
proactivas de proteção ambiental” corresponde a 8,08% do total de operações contratadas no âmbito da proteção e
valorização do ambiente.

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
Nas intervenções de reforço do sistema urbano a executar no âmbito do POVT, assumem particular destaque as ações
no domínio da Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário”, dos “Equipamentos Estruturantes do Sistema
Urbano” e da “Infraestruturas e Equipamentos Desportivos”, onde o esforço de investimento, com particular incidência
nas infraestruturas de ensino, tem sido centrado na requalificação desses equipamentos, mediante intervenções (em
muitos casos profundas) de beneficiação/reabilitação/ reconversão de construções existentes, em detrimento de
construções novas. Esta aposta vai ao encontro da recomendação da AAE e traduz-se num rácio de projetos de
regeneração/requalificação de construções e infraestruturas face ao total de projetos infraestruturais do sistema urbano

Indicadores de monitorização das recomendações da AAE (aplicáveis ao POVT)
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na ordem dos 75% (era 62% em 2011).

De seguida apresentam-se, sistematizados, os indicadores de monitorização das recomendações anteriormente
explicitadas, reportado à execução do Programa até ao final de 2012 (por comparação com os resultados de 2011):

Quadro nº 23 - Indicadores de Monitorização das recomendações da AAE
Recomendação AAE

R1

R2

R2

Designação do indicador
I1. Rácio de integração de critérios ambientais na avaliação de
candidaturas
I2. Rácio de intervenções de natureza imaterial
I3. Rácio de investimento em intervenções de natureza
imaterial

Resultados a

Resultado a

31.12.11

31.12.12

100%

100%

6,0%

4,8%

1,5%

1,1%

78,09%

83,73%

5

5

3.345.949

3.532.297

6,63%

8,08%

62%

75%

I12. Rácio de projetos de infraestruturas contemplando a
R7

adoção de práticas de conceção, construção e gestão
sustentável

R8

R8

R9

R10

I13. Operações de ações de divulgação, comunicação e
formação ambiental
I14.

Pessoas

beneficiadas

por

ações

de

divulgação,

comunicação e formação ambiental
I15. Rácio de projetos que visam a implementação de medidas
preventivas e/ou proactivas de proteção ambiental
I16. Rácio de projetos de regeneração/requalificação de
construções e infraestruturas

2.7.4 Controlo e Auditoria

2.7.4.1 Ações de Controlo Interno
Ações de Controlo de Supervisão aos Organismos Intermédios
No âmbito do Plano de Supervisão dos Organismos Intermédios, visando confirmar a correta implementação e a
fiabilidade dos sistemas de gestão e controlo adotados pelos Organismos Intermédios na análise das operações e no
seguimento da ação de follow-up ao exercício de competências delegadas na EMGFC, iniciada em dezembro de 2010
cuja verificação em matéria de contratação pública ficou concluída em 2011, iniciaram-se em 2012 as verificações
relativas à inventariação dos bens cofinanciados tendo para o efeito sido selecionadas duas operações do domínio
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Prevenção e Gestão de Riscos.
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Ainda no presente contexto, no que se refere ao Organismo Intermédio Direção-Geral do Ordenamento do Território e
do Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), cuja delegação de competências da Autoridade de Gestão respeita ao domínio
de intervenção Ações Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano, a mesma cessou através da deliberação da CMC do
POVT, aprovada por consulta escrita de 28 de Agosto de 2012. Importa referir que o Inquérito ao exercício das
competências de gestão e de controlo (SGC) delegadas no mencionado Organismo Intermédio do POVT, iniciado no 4º
trimestre de 2011 continuou em 2012, com a realização de verificações ao nível das operações, encontrando-se em
elaboração o respetivo relatório final.

Ações de Controlo à Assistência Técnica dos Organismos Intermédios
Relativamente ao acompanhamento e controlo da utilização dos apoios financeiros concedidos no âmbito do Eixo VI –
Assistência Técnica, deu-se continuidade à realização de auditorias à Assistência Técnica dos Organismos Intermédios,
iniciada em 2010, tendo-se no decurso de 2012 procedido à verificação das seguintes operações:


POVT-16-0173-FEDER-000007 – Assistência Técnica POVT-Eixo V 2007-2008 (IDR);



POVT-16-0173-FEDER-000008 – Assistência Técnica POVT-Eixo V 2009 (IDR);



POVT-16-0173-FEDER-000011 – Assistência Técnica - Organismo Intermédio - INAG, I.P. – 2010;



POVT-16-0173-FEDER-000012- Assistência Técnica POVT - Eixo V 2010 (IDR);



POVT-16-0173-FEDER-000013- Assistência Técnica OI Açores -2010 (DRPFE);



POVT-16-0173-FEDER-000020- Assistência Técnica OI Açores 2011 (DRPFE).

Com exceção das auditorias às operações de assistência técnica respeitantes ao Organismo Intermédio DRPFE, cujo
relatório final foi emitido em agosto de 2012, as restantes auditorias encontravam-se no final de 2012 em fase de
contraditório e /ou elaboração de relatório final.
No âmbito das ações de controlo à assistência técnica dos organismos intermédios realizadas em 2012, não foram
detetadas quaisquer anomalias/irregularidades relevantes ao nível da despesa cofinanciada, no entanto alertaram-se os
organismos para que as despesas relativas a recursos humanos sejam suportadas por folhas de horas mensais, por cada
colaborador, com identificação das atividades realizadas e horas, afetas ao POVT bem como a indicação das evidências
mantidas em arquivo relativas ao trabalho realizado.

Ações de verificação no local, no âmbito do cumprimento do Artigo 13º b)
No âmbito da alínea b) do nº 2 do artigo 13º do Regulamento (CE) 1828/2006 relativo às verificações no local de
operações, em 2012, foram realizadas 123 ações de acompanhamento a operações cofinanciadas pelo POVT, como se
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pode verificar no anexo XVIII.
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Das 123 ações de acompanhamento, 102 foram realizadas por iniciativa da Autoridade de Gestão do POVT, através de
recursos externos (100 ações) e recursos internos da Unidade de Auditoria Interna (2 ações), tendo as restantes 21 ações
sido realizadas pelo Organismo Intermédio do POVT- EMGFC, no exercício das suas competências.
As principais conclusões no âmbito das ações de acompanhamento acima identificadas referem-se à composição e
organização dos dossiers de operação criados pelos beneficiários das operações, face às orientações descritas no manual
de procedimentos do beneficiário, assim como à inventariação dos equipamentos.
Seguidamente apresentam-se alguns indicadores subjacentes às verificações no local realizadas até 31 de dezembro de
2012. De referir que, para o cálculo dos indicadores, foi considerada a despesa efetivamente verificada, no que respeita
à sua traceabilidade, e a despesa não elegível ou irregular detetada, na data em que se procedeu à sua verificação física.

Quadro nº 24 – Indicadores relativos às verificações no local
Verificações no local (Art.13º 2b) realizados até 31.12.2012
Total despesa
verificada

323.250.351,92

% Despesa
Despesa não
Montante corrigido
verificada/Certifica elegível ou irregular
( F undo )
da
(F undo )
13,16%

462.526,73

462.526,73

( F undo )

% Erro
(T o t a l de s pe s a
v e rif ic a da )

371.074,75

0,18%

Montante
recuperado

A despesa não elegível que se encontra por recuperar respeita a uma correção financeira aplicada no âmbito de uma
ação de acompanhamento realizada pelo Organismo Intermédio EMGFC à operação POVT-12-0435-FCOES-000051:
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Barrancos, que se encontra em processo de regularização.
O montante total de despesas não elegíveis ou irregulares apuradas nas verificações ao local, realizadas em 2012, foram
corrigidos no início de 2013.
Adicionalmente importa referir que o Plano de Ações de Acompanhamento de 2012, o qual abrange um total de 70
operações, se encontra aprovado. As verificações serão realizadas por recursos externos, prevendo-se a emissão dos
respetivos relatórios durante o segundo semestre do 2013.

2.7.4.2 Ações de Controlo realizadas por Entidades Externas
Tribunal de Contas Europeu (TCE)
No 3º trimestre de 2011, iniciou-se uma auditoria do TCE no âmbito da Declaração de Fiabilidade relativa ao exercício de
2011- Exame dos Sistemas de Gestão e de Controlo nos Estados-Membros — Autoridade de Auditoria (AA), cuja “reperformance” das auditorias da Autoridade de Auditoria em operações, foi realizada pelo TCE no 1º trimestre de 2012,
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tendo incidido sobre uma amostra de operações do POVT, seguidamente identificadas.
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Quadro nº 25 - Operações auditadas pelo TCE (DAS 2011)
Designação

Beneficiário

Projeto de Tratamento, Valorização e Destino Final dos
POVT-12-0659-FCOES-000001

Resíduos Sólidos Urbanos do Sistema Multimunicipal do Litoral
Centro

POVT-15-0245-FEDER-000009

POVT-15-0245-FEDER-000018

Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino
Secundário - Região Centro: Coimbra, Lote 2AC2

ERSUC - Resíduos Sólidos do
Centro, S.A.

Parque Escolar, E.P.E.
Gabinete

Kit Tecnológico nas Escolas Secundárias

de

Estatística

e

Planeamento da Educação (GEPE)

No 2º trimestre de 2012, procedeu-se ao acompanhamento do processo de contraditório conducente à emissão do
relatório final, o qual ocorreu no 2º semestre do ano. As principais conclusões do TCE no âmbito desta auditoria, foram
as seguintes:

Quadro nº 26 - Conclusões da auditoria do TCE (DAS 2011)
Conclusões

ERSUC

P.ESCOLAR

Despesas não elegíveis

GEPE
X

Análise Custo-Benefício (ACB) - a subvenção aprovada excede o défice de
financiamento

X

Aplicação incorreta de critérios de seleção/adjudicação específicos

X

Especificação de critérios ilícitos de seleção/adjudicação

X

No 3º trimestre de 2012 o Tribunal de Contas Europeu iniciou uma auditoria ao POVT no âmbito da Declaração de
Fiabilidade relativa ao exercício de 2012 (DAS 2012- Programa Operacional Nº 2007PT16UPO001), sobre a qual, no final
de 2012, ainda não havia sido emitido o relatório preliminar o qual foi recebido em 05 de Fevereiro de 2013 e enviada a
resposta no âmbito do contraditório em 22 de março de 2013, aguardando-se o Relatório Final.
A auditoria teve como objetivo verificar a legalidade e regularidade das despesas declaradas e reembolsadas no Fundo
de Coesão, no âmbito de uma amostra de 8 operações do POVT.

Quadro n º 27 -Operações auditadas pelo TCE (DAS 2012)

POVT-12-0146-FCOES-000006

POVT-12-0146-FCOES-000034

Designação

Beneficiário

Águas do Ave - Alargamento do Sistema de
Saneamento

ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.

Saneamento Águas Residuais Domésticas de

INOVA - Empresa de Desenvolvimento

Camarneira, Covões e Montinho e Estação de

Económico e Social de Cantanhede
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Código Operação

Tratamento Águas
POVT-12-0146-FCOES-000127

Redes Estruturantes de Abastecimento de Água e
Saneamento no Município de Loulé
Infra-estruturas de Abastecimento de Água e

POVT-12-0146-FCOES-000132

Saneamento de Águas Residuais do concelho de
Faro

POVT-12-0146-FCOES-000226

Rede de Abastecimento de Água e Rede de
Saneamento de Ranhas - Travasso - Flandes

Município de Loulé

FAGAR - Faro, Gestão de Águas e Resíduos,
E.M.

Município do Pombal

Remoção dos Resíduos Depositados no Parque de
POVT-12-0334-FCOES-000013

Lamas de Zinco do Parque Empresarial do

EGF Quimiparque ACE

Barreiro
POVT-12-0435-FCOES-000091
POVT-13-0157-FCOES-000002

VEÍCULOS DE SOCORRO COMBATE A INCÊNDIOS
Requalificação e Reordenamento da Frente
Marítima da Cidade da Horta

Câmara Municipal de Lisboa
Portos dos Açores, SA

Direção-Geral de Política Regional
A auditoria da Direção-Geral de Política Regional (DGREGIO), iniciada em 2010, que teve como principal objetivo obter
uma segurança razoável de que o trabalho realizado pela Autoridade de Auditoria estava conforme com os requisitos do
Regulamento (CE) Nº 1083/2006 do conselho e avaliar o grau de confiança que os serviços da Comissão deviam atribuir
aos resultados do trabalho da Autoridade de Auditoria apresentados nos relatórios de controlo anuais e nas opiniões
anuais transmitidas ao abrigo dos pontos (i) e (ii) da alínea (d) do Artigo 62º do Regulamento (CE) nº 1083/2006 do
Conselho, foi constituída por missões distintas tendo em vista a repetição das auditorias de operações efetuadas pelo
departamento de auditoria e controlo do IFDR e/ou por auditores externos ao serviço desta entidade e sob a supervisão
da Autoridade de Auditoria.
Neste contexto, os relatórios finais relativos às Missões 2009/PT/REGIO/J4/785/3; 2009/PT/REGIO/J4/785/4 e
2009/PT/REGIO/J4/785/5 realizadas em 2010, foram rececionados em 2012.
Quanto à missão 2009/PT/REGIO/J4/785/7, realizada em 2011, cujo relatório preliminar foi rececionado em 2012,
procedeu-se ao processo de contraditório, aguardando-se a emissão do respetivo relatório final.
No âmbito das referidas missões não foram levantadas questões de particular relevo.

Autoridade de Auditoria
No decurso do ano de 2012, a Inspeção-Geral de Finanças, no desempenho das suas funções enquanto Autoridade de
Auditoria, realizou 3 auditorias temáticas no quadro da atividade do POVT:

A Autoridade de Auditoria realizou, no 2º semestre do ano, uma auditoria específica com o objetivo analisar o risco e
emitir uma opinião fundamentada sobre os procedimentos utilizados pelas autoridades de gestão e de certificação, do
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Auditoria no domínio da Análise Custo Beneficio

Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional e do Fundo de Coesão, no âmbito da verificação dos Estudos Custo
Benefício e dos cálculos dos défices de financiamento disponibilizados pelos beneficiários aquando da apresentação das
suas candidaturas, proporcionam uma segurança razoável quanto ao cumprimento das regras nacionais e comunitárias,
em especial as definidas no artigo 55.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006.
A auditoria, tendo em vista a confirmação de procedimentos utilizados pelas autoridades de gestão, incidiu sobre uma
amostra de quatro operações do POVT (POVT-12-0659-FEDER-000009; POVT-13-0157-FCOES-000002; POVT-15-0439FEDER-000111 e POVT-15-0655-FEDER-000008).
O Relatório Final de auditoria, comunicado à Autoridade de Gestão em 17 de outubro de 2012, concluiu que os sistemas
de gestão e controlo atinentes à verificação dos Estudos Custo Beneficio e cálculo do défice de financiamento, definidos
no quadro da aplicação dos Fundos Comunitários, funcionam mas carecem de algumas melhorias, estando
razoavelmente mitigado o risco de cumprimento dos requisitos do Regulamento (CE) n.º 1083/2006.
Neste âmbito, foram dirigidas recomendações específicas ao POVT que se podem encontrar no Quadro nº 26,
encontrando-se as mesmas em fase de implementação pela Autoridade de Gestão.

Quadro nº 28 - Auditoria no domínio da Análise Custo Beneficio- Recomendações
Recomendação
Concluir os instrumentos de trabalho, com maior brevidade possível, de modo a permitir que exista uniformização da aplicação dos mesmos
Evidenciar nos dossiers das operações os procedimentos desenvolvidos tendo em vista a avaliação da razoabilidade dos pressupostos
apresentados pelos beneficiários
Proceder à reanálise financeira das operações promovendo, no limite, no respetivo encerramento, a correção do montante máximo a financiar.

Auditoria aos sistemas de gestão e controlo do FEDER no domínio dos Custos Indiretos
A Autoridade de Auditoria realizou, no 2º semestre do ano, uma auditoria específica com o objetivo de testar o
funcionamento dos sistemas de gestão e de controlo no domínio dos custos indiretos dos programas operacionais,
visando a emissão de um parecer sobre se o sistema de gestão e controlo do FEDER no domínio dos custos indiretos
funciona de forma eficaz, de modo a dar garantia razoável de que as declarações de despesas apresentadas à CE, no que
concerne às operações, são corretas e, consequentemente, assegurar que as transações respeitam a legalidade e a
regularidade.
Neste contexto, as verificações realizadas incidiram sobre uma amostra final constituída por 2 operações do POVT
(POVT-16-0173-FEDER-000005 e POVT-16-0173-FEDER-000006).

presente auditoria deveriam ser classificados na Categoria 1 (funciona bem mas são necessárias pequenas melhorias),
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O relatório final de auditoria emitido em dezembro de 2012, concluiu que os sistemas de gestão e controlo objeto da

conforme previsto na Nota de orientações sobre uma metodologia comum para a avaliação dos sistemas de gestão e
controlo nos Estados-Membros (período de programação 2007-2013).
As principais recomendações da auditoria, dirigidas à Autoridade de Gestão e que se encontram em implementação, são
apresentadas no quadro seguinte:

Quadro nº 29 - Auditoria no domínio dos Custos Indiretos- Recomendações
Recomendações
Implementar as medidas necessárias à validação de despesa de custos indiretos no domínio da Assistência Técnica, desde que precedido de uma
análise custo benefício.
Reforçar o grau de exigência da ligação dos modelos de imputação de custos à contabilidade analítica, ou informação análoga, em função da
tipologia do beneficiário.

Auditoria aos sistemas de gestão e controlo do FEDER no domínio da Igualdade de Oportunidades
No 2º semestre de 2012, a autoridade de auditoria procedeu à realização de uma auditoria específica com o objetivo de
testar o funcionamento dos sistemas de gestão e de controlo do FEDER no domínio da igualdade de oportunidades,
visando a emissão de um parecer sobre se o sistema funciona, de modo a dar garantia razoável de que os programas
cofinanciados por aquele Fundo, asseguram a efetiva promoção da igualdade de oportunidades e da não discriminação.
Neste contexto, as verificações realizadas ao nível do POVT, incidiram sobre 2 operações (POVT-15-0353-FEDER-000012
e POVT-15-0353-FEDER-000018).
O relatório final de auditoria aprovado em dezembro de 2012, concluiu que, de um modo geral, os sistemas de gestão e
controlo dos Programas Operacionais funcionam quanto aos procedimentos de controlo das Autoridades de Gestão, no
domínio da igualdade de oportunidades, carecendo de algumas melhorias em todos os programas.
Em face das conclusões acima referidas, foram emitidas recomendações específicas para cada um dos Programas
Operacionais, estando identificadas no Quadro nº 28, as recomendações dirigidas ao POVT, que se encontram em
implementação pela Autoridade de Gestão.

Quadro nº 30 - Auditoria no domínio da Igualdade de Oportunidades - Recomendações
Recomendações
Introduzir maior rigor na análise do cumprimento pelos beneficiários dos pressupostos associados à igualdade de oportunidades, criando um
ponto específico nos relatórios de execução dos projetos.
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Passar a transmitir junto dos beneficiários normas ou orientações acerca do cumprimento dos princípios associados à igualdade de
oportunidades.
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Exigir junto dos beneficiários a apresentação de indicadores a este nível (impacto das infraestruturas coletivas no domínio da igualdade de
oportunidades)
Exigir junto do beneficiário que o regulamento de utilização das infraestruturas acolha as preocupações ao nível de infraestruturas a preços
acessíveis e de alta qualidade para crianças, doentes, pessoas com deficiência, idosos e outras pessoas dependentes, em particular, assegurando
que têm horários flexíveis e que são acessíveis.

Estrutura de Auditoria Segregada (EAS)/IFDR
No âmbito do estabelecido nos artigos 20º e 22º do DL nº312/2007, de 17 de Setembro republicado pelo DL nº 74/2008
de 22 de Abril e alterado pelo DL nº 99/2009 de 28 de Abril, a Estrutura de Auditoria Segregada do IFDR realizou, em
2012, uma auditoria a 62 operações cofinanciadas pelo POVT para verificação da regularidade e legalidade das despesas
certificadas à Comissão Europeia no período de 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.
O relatório final de auditoria, remetido à Autoridade de Gestão em dezembro de 2012, formulou as seguintes
recomendações:

Quadro nº 31 - Auditoria realizada pela Estrutura de Auditoria Segregada/IFDR - Recomendações
PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES SOBRE AS OPERAÇÕES AUDITADAS

Relativamente aos procedimentos de contratação pública analisados, identificaram-se algumas irregularidades no cumprimento dos
dispositivos legais aplicáveis.
Constataram-se igualmente situações de não cumprimento legal que não configuram anomalias/irregularidades para efeitos de
cofinanciamento.
O montante global de correções financeiras, relativo às operações da amostra com incidência neste PO- Vertente Fundo de Coesão,
ascende a 879.788,78€, ao qual corresponde uma comparticipação do Fundo de Coesão de 727.870,99€.
O montante global de correções financeiras, relativo às operações da amostra com incidência neste PO- Vertente FEDER, ascende a
130.915,23€, ao qual correspondente uma comparticipação do FEDER de 110.808,80€.

Os beneficiários deverão ter em atenção a observância do estabelecido no contrato de financiamento celebrado nomeadamente no
respeitante à organização dos dossiers de operação e ao cumprimento dos prazos fixados para a apresentação à Autoridade de Gestão
dos comprovativos do pagamento da despesa cofinanciada na modalidade contra-fatura.
OBSERVAÇÕES COM INCIDÊNCIA NOS SISTEMAS DE GESTÃO E CONTROLO

Relativamente às verificações complementares efetuadas junto da AG, há a referir que, para as operações em análise, foram de forma
geral cumpridos os procedimentos definidos pelo Programa Operacional Valorização do Território no que respeita aos procedimentos de
análise das candidaturas, seleção, hierarquização e decisão sobre as candidaturas e do contrato de financiamento. Em síntese, as
principais constatações são:
Não existe evidência da análise da eventual duplicação de ajudas, em sede de análise de candidatura;
Foram detetadas algumas anomalias na aplicação dos critérios de seleção, sem impacto da seleção de candidaturas;

Resultante das auditorias em operações, efetuam-se ainda as seguintes observações com incidência nos sistemas de gestão e controlo:
Foram identificadas algumas operações com correções financeiras por não cumprimento das obrigações decorrentes da legislação
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Não existência de evidência da hierarquização objetiva das candidaturas.

aplicável em matéria de contratação pública, nomeadamente no que respeita a critérios de seleção e/ou adjudicação ilegais e violação
dos princípios de igualdade de tratamento, da não discriminação e da transparência. Foram igualmente identificadas outras situações de
não cumprimento das obrigações da contratação pública, tais como a não elaboração no prazo dos autos de receção provisórios e
definitivos e contas finais de empreitada, que no entanto não configuram uma irregularidade/anomalia para efeitos de
cofinanciamento. Recomenda-se que sejam tomadas medidas tendo em vista o cumprimento da legislação da contratação pública;
Identificámos em algumas operações situações de não cumprimento do prazo de entrega à Autoridade de Gestão do relatório final da
operação ou de alterações das datas de conclusões das operações sem que tivesse sido atempadamente apresentado os respetivos
pedidos de reprogramação temporal. Recomenda-se que sejam tomadas medidas tendo em vista o cumprimento dos prazos de
conclusão das operações e entrega dos relatórios finais de operação;
No caso de operações geradoras de receitas os beneficiários deverão cumprir as obrigações a que contratualmente estão sujeitos,
devendo remeter periodicamente informação atualizada das receitas geradas pelos projetos nos moldes estipulados no programa, no
âmbito do artigo 55º do Regulamento (CE) 1083/2006 do Conselho, de 11 de Julho, pelo que se recomenda que a Autoridade de Gestão
efetue um acompanhamento destas situações.

De referir que a Autoridade de Gestão deste Programa e os beneficiários das operações auditadas no âmbito da
mencionada auditoria, têm procedido à adoção das correções e recomendações propostas pela Estrutura de Auditoria
Segregada do IFDR.
Relativamente às correções financeiras propostas nas operações POVT-11-0151-FCOES-000002; POVT-12-0146-FCOES000006 e POVT-16-0173-FEDER-000015, as respetivas regularizações de despesa e procedimentos conducentes à
recuperação dos montantes não elegíveis, foram efetuadas no início de 2013, encontrando-se apenas por recuperar o
montante correspondente à operação POVT-11-0151-FCOES-000002.
No que respeita às correções financeiras propostas pela Estrutura de Auditoria Segregada no âmbito das às operações:
POVT-12-0146-FCOES-000137; POVT-12-0435-FCOES-000049; POVT-12-0435-FCOES-000092; POVT-15-0353-FEDER0000096; POVT-15-0439-FEDER-000001 e POVT-15-0439-FEDER-000053, foram identificadas despesas não elegíveis e
correções financeiras, sobre as quais a Autoridade de Gestão não concorda com a respetiva correção. Neste sentido,
foram elaborados e enviados à EAS-IFDR no início de 2013, Pareceres Técnico/ Jurídicos sobre as referidas situações, os
quais se encontram em apreciação.
Por último, é ainda de referir que no âmbito da supervisão da atividade de controlo da EAS-IFDR, sobre operações
(amostra sobre despesas de 2011), realizada pela Autoridade de Auditoria, que incidiu sobre uma amostra de operações
do POVT (POVT-15-0439-FEDER-000111 e POVT-12-0146-FCOES-000127), foram propostas correções financeiras, sobre
as quais a Autoridade de Gestão não concorda, tendo, assim, a presente situação sido colocada à consideração da
Autoridade de Auditoria.

Autoridade de Certificação

respetivas declarações de despesas apresentadas pelo POVT e pedido de pagamento Intermédio à Comissão Europeia.
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Em 2012, a Autoridade de Certificação não realizou qualquer auditoria/verificação na AG relativamente ao envio das

Contudo, no âmbito do processo de certificação de despesas, foram considerados pela Autoridade de Certificação os
resultados da Auditoria da Estrutura de Auditoria Segregada às operações cofinanciadas pelo POVT e os resultados das
ações de acompanhamento realizadas pela Autoridade de Gestão.
Assim, não foi considerada, para efeitos de certificação, um montante total de despesa Fundo de Coesão de
1.553.177,65€ e um montante total de despesa de FEDER de 30.481.762,29€, conforme discriminado no Quadro nº 30:

Quadro nº 32 – Medidas Preventivas aplicadas pela Autoridade de Certificação
UNID: EUROS
FCOES
Controlo/Auditoria

Código Operação

Medida Preventiva_AC

IFDR/UCA_2012- Auditoria EAS POVT-11-0151-FCOES-000002-Ligação ferroviária Sines / Elvas (Espanha); variante
2012

de Alcácer (2ª fase)

IFDR/UCA_2012- Auditoria EAS POVT-12-0146-FCOES-000006- Águas do Ave - Alargamento do sistema de
2012

saneamento

IFDR/UCA_2010- Auditoria EAS POVT-12-0146-FCOES-000008- Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de
2010

Aveiro

AA/Supervisão

POVT-12-0146-FCOES-000127- Redes Estruturantes de Abastecimento de Água e

47.808,47

22.335,16

3.319,32

83.434,91

Saneamento no Município de Loulé
IFDR/UCA_2012- Auditoria EAS POVT-12-0146-FCOES-000137- ADNA_AA - construção e remodelação de infra2012

33.589,29

estruturas de abastecimento de água

IFDR/UCA_2010- Auditoria EAS POVT-12-0233-FCOES-000001- Alimentação artificial das praias da Costa da
2010

2.545,67

Caparica de S. João da Caparica

IFDR/UC- Correção AG

POVT-12-0233-FCOES-000002- Defesa costeira e proteção do cordão dunar da

33.301,41

praia da Vagueira
Acompanhamento

POVT 2009
IFDR/UCA-

POVT-12-0233-FCOES-000004- Defesa Aderente do Bairro de Silvade - Espinho

Acompanhamento POVT-12-0233-FCOES-000005- Requalificação Ambiental da Praia de Melides -

POVT 2009

Grândola

IFDR/UCA_2012- Auditoria EAS POVT-12-0435-FCOES-000049- Quartel dos Bombeiros de Ponto de Lima
2012
POVT-12-0435-FCOES-000051- Construção do Novo Quartel de Bombeiros
AG- Acompanhamento EMGFC
Voluntários de Barrancos
IFDR/UC- Correção AG

POVT-12-0435-FCOES-000097- Guia metodológico para a produção de cartografia
de risco de âmbito Municipal

IFDR/UCA_2012- Auditoria EAS POVT-12-0435-FCOES-000092- Aquisição de 95 viaturas operacionais de proteção e
2012
IFDR/UCA_2010- Auditoria EAS
2010

74,93

19.024,16

12.866,92
437.419,39

2.295,00

631.220,63

socorro
POVT-14-0158-FCOES-000002- Infra-estruturas do porto do Porto Santo
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IFDR/UCA-

Total

1.553.177,65€

FEDER
Controlo/Auditoria

Código Operação

Medida Preventiva_AC

IFDR/UC/NFFC

POVT-15-0598-FEDER-000001- Iniciativa JESSICA

IFDR/UC/NCDDAcompanhamento
2011

POVT-15-0353-FEDER-0000038- O Meu Primeiro Relvado

13.657,15

IFDR/EAS_2012
Auditoria EAS 2012

POVT-15-0353-FEDER-000096- Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho

74.629,32

IFDR/EAS_2012
Auditoria EAS 2012

POVT-15-0353-FEDER-000096- Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho

27.126,10

IFDR/EAS_2012
Auditoria EAS 2012

POVT-15-0439-FEDER-000001- Apetrechamento da Faculdade de Ciências da Saúde

1.694,92

IFDR/EAS_2012
Auditoria EAS 2012

POVT-15-0439-FEDER-000001- Apetrechamento da Faculdade de Ciências da Saúde

456,27

IFDR/EAS_2012
Auditoria EAS 2012

POVT-15-0439-FEDER-000053- Infraestruturas do ensino superior IPL/Caldas da Rainha

30.000.000,00

35,87

IFDR/EASEAS 2010

Auditoria POVT-16-0173-FEDER-000001- Assistência Técnica do POVT - 2007/2008

4.466,32

IFDR/EAS
EAS 2010

Auditoria POVT-16-0173-FEDER-000004- Assistência Técnica do POVT - 2009

4.284,62

IFDR/EAS
2012 POVT-16-0173-FEDER-000015- Assistência Técnica do POVT - 2011
Auditoria EAS 2012

1.054,06

AA_ Auditoria Custos POVT-16-0173-FEDER-000006- Assistência Técnica - OI - INAG, I.P.
Indiretos

354.357,66

Total

30.481.762,29€

No início de 2013, procedeu-se à regularização das situações existentes nas operações que foram objeto de suspensão
de despesa pelo IFDR em 2012, com exceção:


Despesas suspensas no âmbito da auditoria da Estrutura de Auditoria Segregada do IFDR de 2012 às despesas
certificadas de 2011, estas decorrem de correções financeiras com as quais a Autoridade de Gestão não
concorda pelo que ainda não se procedeu à sua regularização. Neste contexto, foi colocada à consideração do
IFDR, o cabal esclarecimento destas situações de molde a se proceder ao levantamento das mesmas (POVT-120146-FCOES-000137; POVT-12-0435-FCOES-000049; POVT-12-0435-FCOES-000092; POVT-15-0353-FEDER000096¸ POVT-15-0439-FEDER-000001; POVT-15-0439-FEDER-000053);



Despesa suspensa na operação POVT-12-0146-FCOES-000127, esta decorre de uma correção financeira da
Autoridade de Auditoria (AA) com a qual a Autoridade de Gestão não concorda, tendo a presente situação sido
colocada à consideração da AA;



Despesas suspensas por recomendações de ações de acompanhamento do POVT de 2009, estas serão



Despesa suspensa com base na recomendação da ação de acompanhamento da EMGFC, cujos trabalhos de
regularização se encontram em curso.
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regularizadas aquando do encerramento das respetivas operações;

3. EXECUÇÃO POR EIXO PRIORITÁRIO

Os Indicadores de Eixo apresentados neste ponto e nos pontos seguintes são os Indicadores de eixo atualmente em
vigor, de acordo com o texto do POVT, após a aprovação da reprogramação estratégica do Programa pela Comissão
Europeia, através da Decisão C (2012) 9229 de 10 de Dezembro, no âmbito da qual foram introduzidos alguns
indicadores (Eixos I, II e III), retirados outros (Eixo I) e ajustadas algumas metas, adequando ambos (indicadores e metas)
às alterações introduzidas no âmbito da reprogramação e à fase de evolução do Programa.
Relativamente às alterações introduzidas nos Core Indicators, já foram devidamente explicitadas no ponto 2.1.1.
Do formato indicado para apresentação das tabelas relativas aos indicadores, optámos por retirar a coluna relativa ao
ano 2007, que não apresenta quaisquer valores de realização contratada ou executada e a coluna relativa ao “Total”,
dado que os valores apresentados reportados a 2012 são valores acumulados.
Ainda de forma transversal aos Eixos e tal como já havia sido sublinhado no Relatório de Execução de 2011, sendo a
igualdade de oportunidades entre mulheres e homens uma prioridade horizontal a todos os Eixos Prioritários do
Programa, esta não assume a mesma expressão em todos eles, nem poderia, dada a natureza das intervenções
financiadas nos diferentes Eixos, que na maior parte dos casos apenas permite um contributo indireto para esse desígnio
ou, dito de outra forma, apenas permite reforçar as condições de base à implementação de políticas ativas de promoção
da igualdade de género, nomeadamente no acesso a bens, serviços e equipamentos coletivos.
A este propósito, ver o que já foi referido no ponto 2.2 – Informação sobre a conformidade do direito da União e o que
será desenvolvido nos pontos seguintes.

3.1 Eixo Prioritário I – Rede e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes
e Mobilidade Sustentável (FC)
3.1.1 Cumprimento de metas e análise de progressos
A tabela seguinte apresenta, com base no conjunto de Indicadores de Eixo e ainda de Indicadores Comuns Comunitários
aplicáveis, os principais resultados alcançados até ao final de 2012.
Da tabela 3.1, foi retirado o core indicator 40. Nº de projetos que visam estimular a actividade empresarial, o
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empreendedorismo e a utilização das novas tecnologias, que deixou de ser aplicável a este Eixo Prioritário.
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Tabela 3.1.: Realização Fí sica do Eixo P rioritário I

Indicadores

2008

2009

2010

2011

2012

29

37,28

111,28

213,38

46,28

203,82

2015

Indicadores Eixo (alínea c) do n.º 1do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Realização Contratada
1. Nº de Km de Ferrovia
construída/beneficiada

Realização Executada
Meta

230

Valor de Referência
Realização Contratada

29

37,28

Realização Executada
2. Km de Ferrovia eletrificada

Metas

102,28

188,86

37,28

180,8

75

195

Valor de Referência /
Situação de Partida

3. Km de Ferrovia construída/beneficiada
relativa a transportes urbanos limpos

Realização Contratada

11,76

Realização Executada

7,26

Metas

7,5

Valor de Referência /
Situação de Partida
Realização Contratada

1.200.000

2.100.000

Realização Executada
4. Mercadorias Transportadas

2.574.000

2.922.578

185.250

310.125

Metas

1.370.000

Valor de Referência /
Situação de Partida
Realização Contratada
5. Km de Rede Viária
construída/beneficiada/retificada em perfil
auto-estrada inserida nas RTE-T

4,42

4,42

Realização Executada
Metas

4,42

137,42

3,65

87,15

3

167

Valor de Referência /
Situação de Partida
44
36
40

Realização Contratada
6. Ganhos em tempo de percursos nos
troços intervencionados do IP4:
Porto-Bragança
Lisboa-Bragança
Guarda-Bragança

Realização Executada
50
35
45

Meta
Valor de Referência

Realização Contratada

10
4
3
4

10
4
3
4

Realização Executada

10
4
3
4

10
4
3
4

7. Ganhos em tempo de percurso com o
fecho da CRIL:
Buraca-Pontinha
Algés-Loures
Ponte Vascoda Gama-A5
Parque das Nações-Centro

10
4
3
4

Meta

Realização Contratada
8,. Nº de Projetos apoiados que visam o
reforço das acessibilidades e a
requalificação de Portos

4

Realização Executada
Meta

4

7

8

3

6

2

Valor de Referência
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Valor de Referência

Tabela 3.1.: Realização Fí sica do Eixo P rioritário I

Indicadores

2008

2009

2010

2011

2012

1

6

8

12

19

6

12

4,42

143,50

3,65

91,35

4,42

137,42

3,65

87,12

_

_

2015

Indicadores Comuns Comunitários (core indicators )

Transportes

Transportes

13. Nº de Projectos
(Transportes)

14. Nº de Km de Novas
Estradas

Realização Contratada
Realização Executada
Realização Contratada

4,42

4,42

Realização Executada

Transportes

15. Nº de Km de Novas
Estradas nas RTE

Realização Contratada

-

-

Realização Executada

Transportes

Transportes

16. Nº de Km de Estradas
Reconstruídas

17. Nº de Km
de Novas Ferrovias

Realização Contratada

_

_

_

Realização Executada
Realização Contratada

29

29

Realização Executada

Transportes

18. Nº de Km de Novas
Ferrovias nas RTE

Realização Contratada

29

29

Realização Executada

Transportes

19. Nº de Km de
Ferrovias reconstruídas

Realização Contratada

8,28

Realização Executada

Transportes

Transportes

Alterações
Climáticas

21. Valor (em euros/ano) Realização Contratada
dos ganhos nos tempos
de percurso, gerado
pelos projectos de
construção e
Realização Executada
reconstrução de
ferrovias (mercadorias e
passageiros)

n.d

n.d

n.d

n.d

22. Acréscimo de
Realização Contratada
população servida por
intervenções de
expansão de sistemas de
Realização Executada
transporte urbanos
30. Redução de
Realização Contratada
emissões de gases com
efeito de estufa (CO2
equivalentes Kt)
Realização Executada

50,26

,

40,7

38

50,26

38

40,7

73,28

163,12

8,28

163,12

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

-

n.a

-

n.d

n.d

n.d

5,51
-
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Transportes

20. Valor (em euros/ano)
dos ganhos nos tempos Realização Contratada
de percurso, gerado
pelos projectos de
construção e
reconstrução de estradas Realização Executada
(mercadorias e
passageiros)

38
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Nota: o indicador assinalado a sombreado foi introduzido no âmbito da reprogramação 2012 e assumiu a realização em relação ao histórico (20092011) do indicador Km de Ferrovia construída/beneficiada em bitola ibérica, dado que o universo de operações que contribuem para um e outro
indicador é o mesmo.

3.1.2 Análise qualitativa
No que respeita ao Eixo I, no que respeita aos progressos verificados no ano de 2012, os aspetos mais relevantes foram
os seguintes:


Redução da dotação programada do Eixo em 334,996 milhões de euros (28%), tendo passado de 1.199,966
milhões de euros em 31 de dezembro de 2011, para 864,970 milhões de euros em 31 de dezembro de 2012, no
âmbito da reprogramação estratégica do QREN;



Abertura de um Aviso/Convite para apresentação de candidaturas pela REFER, E.P.E, relativas a investimentos
ferroviários;



Aprovação de 4 novas candidaturas relativas a Grandes Projetos – uma apresentada em 2009, relativa à AutoEstrada Transmontana; uma apresentada em 2010, relativa à Linha do Minho: Variante da Trofa e as restantes,
apresentadas ao abrigo do Aviso/Convite aberto em 2012 - Modernização da Linha de Sintra: troço BarcarenaCacém e Linha da Beira Baixa - Modernização do troço Castelo Branco/Covilhã/Guarda.



Transição das operações do Metro do Porto, S.A., - Extensão da Rede de Metro à Estação de Santo Ovídio e
Interface da Estação D. João II e Extensão da Rede de Metro do Porto entre Estádio do Dragão e Venda Nova
(Grande Projeto) aprovadas no âmbito do FEDER pelo PO Norte, para o Fundo de Coesão do POVT, no âmbito
da operacionalização da reprogramação técnica do POVT aprovada no final de 2011;



Efeitos da “Operação Limpeza” no nível de compromissos deste Eixo – anulação do Grande Projeto Rede
Ferroviária de Alta Velocidade em Portugal - Eixo Lisboa/Madrid: Sub-troço Poceirão/Évora, com a libertação de
cerca de 352 milhões de euros de Fundo comprometido;



Encerramento do ano com um montante total de Fundo aprovado superior a dotação do Eixo em 42,248
milhões de euros (overbooking de 4,9%);



Aumento das taxas de comparticipação para 85% para as entidades que integram o perímetro de consolidação
das contas públicas, e posteriormente, por razões que decorreram da necessidade de cumprimento dos
objetivos e metas definidos para a execução do Orçamento de Estado para 2012, para 95%.

No que respeita aos Avisos de abertura e aos processos de seleção das candidaturas, verifica-se que, na medida em que
se trata de um Eixo/Domínio de Intervenção fechado no que respeita ao leque de beneficiários e de intervenções
elegíveis, que teve períodos de apresentação de candidaturas em contínuo até ao final de 2011, as taxas de

III, IV e VI, que partilham com o Eixo I o fato de serem Eixos/Domínios não concorrenciais) – vide anexo XII. Com as
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admissibilidade e de aprovação bruta são das mais elevadas – 81% e 77%, respetivamente (só ultrapassadas pelos Eixos

aprovações registadas em 2012, não existem candidaturas em análise neste Eixo, estando contratadas 95% das
operações que já estiveram no estado “aprovado”.
A situação do Eixo I, para o qual só existe um Regulamento Específico - Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de
Transportes e Mobilidade Sustentável que passou, desde a alteração produzida através de deliberação da CMC do POVT
de 6 de fevereiro de 2012 no âmbito dos procedimentos de operacionalização da reprogramação técnica do POVT de
2011, a incluir também a elegibilidade relativa à requalificação dos Portos e aos sistemas ferroviários urbanos, era a
seguinte em termos de Avisos de Abertura:

Quadro nº 33 - Ponto de situação dos Avisos do Eixo I - Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes
e Mobilidade Sustentável

Avisos

Abertura

Encerramento

Dotação
de cada
Aviso
(Fundo)

NORTE-50-2008-01

27-Out-08

31-Mar-11

Transitado

POVT-50-2007-02

21-Dez-07

20-Out-10

POVT-50-2011-43

06-Jun-11

POVT-51-2007-05
POVT-51-2012-57

Candidaturas
nº

Fundo

Aprovações
nº

Fundo

Execução
EX

PG

Indicadores Financeiros
Taxa
Taxa
Taxa
Compr Execuç Realiza
omisso
ão
ção

2

99.653

2

135.243

99.987

100.047

270.000

12

252.851

8

238.629

202.463

41.839

88%

75%

85%

20-Jun-11

26.000

1

18.280

1

18.280

7.891

10.709

70%

30%

43%

21-Dez-07

22-Dez-11

1.522.500

9

867.721

6

387.280

331.485

344.999

25%

22%

86%

11-Dez-12

17-Dez-12

170.000

2

127.787

2

127.787

0

112.096

75%

0%

0%

1.366.292 19

907.218

641.827

609.691

Total

26

74%

71%

Verifica-se que para o total programado no Eixo I após a aprovação da reprogramação estratégica do QREN em 2012 –
864,970 milhões de euros, existe um Fundo comprometido com projetos aprovados de 907,218 milhões de euros, o que
significa que o Eixo apresenta uma taxa de compromisso de 104,9%, estando por esse motivo em overbooking – vide
anexo II. As operações aprovadas em 2012, contribuíram em 362, 171 milhões de euros para este valor.
Os valores aprovados até 31 de dezembro de 2012 correspondem a cerca de 66% do total de Fundo que constituiu a
procura deste Eixo.
Para além do nível de novas aprovações, para o nível de compromisso do Eixo, contribuíram também as operações do
Metro do Porto, cujo montante aprovado ascende a 135,243 milhões de euros, e cuja execução de 99,987 milhões de
euros dá um contributo muito forte para o avanço do nível de execução financeira do Eixo, que atinge 74,2% no final de
2012 (contra 17% no final de 2011) e para uma taxa de realização de 71%, quando considerado o montante Fundo das
operações aprovadas.
Para além dos aspectos referidos anteriormente, para esta excelente performance do Eixo I durante o ano de 2012



Execução da operação Auto Estrada Transmontana (execução de 85% do Fundo aprovado) – 164 milhões de
euros;
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contribuíram também os seguintes factores:



Aumento das taxas de comparticipação dos projetos das entidades que consolidam para o Orçamento de
Estado – REFER, EPE, Estradas de Portugal, SA e Metro do Porto, SA, num primeiro momento (agosto) para 85%
(acréscimo de Fundo executado de 58 milhões de euros e de pagamentos imediatos de 57 milhões de euros) e
no final do ano (dezembro), para 95% (acréscimo de Fundo executado de 45 milhões de euros e de pagamentos
imediatos de 36 milhões de euros).

O reforço de liquidez introduzido quer pelo aumento das taxas de comparticipação quer pelo pagamento de
adiantamento através do designado mecanismo top-up, e que neste Eixo ascendeu a cerca de 18 milhões de euros, foi
determinante para a introdução de liquidez nas empresas públicas executoras destes grandes investimentos rodoviários
e ferroviários, considerando as limitações ao endividamento a que estiveram (e estão) sujeitas e que permitiu darem
continuidade à execução destes projetos.
No que respeita à execução física do Eixo I, a mesma encontra-se reflectida na tabela 3.1. Apenas algumas notas prévias:
foi introduzido um novo indicador de Eixo (Nº de Km de Ferrovia construída/beneficiada), tendo sido abandonada a
distinção entre bitola ibérica e bitola europeia, na sequência da redefinição da opção técnica em termos de linha para a
Ligação Sines/Elvas. Dado que o universo de operações que contribuem para este indicador eram as mesmas que
contribuíam para o indicador Nº de Km de ferrovia construída/beneficiada em bitola ibérica, a realização do novo
indicador relativa ao período 2009-2011 passou para o novo indicador.
No que respeita aos core indicators, o indicador 40 – Nº de projetos que visam estimular a actividade empresarial, o
empreendedorismo e a utilização das novas tecnologias, deixou de ser aplicável ao Eixo I pelo que não aparece na tabela.
Foram também revistas algumas metas dos Indicadores de Eixo, considerando as opções estratégicas que estiveram na
base da reprogramação de 2012 e a evolução actual do Programa.
Analisando agora o progresso na realização física do Eixo, podemos concluir o seguinte:
Infraestruturas Portuárias
- 6 dos 8 projetos que visam a melhoria das condições de acessibilidades marítimas e/ou terrestres dos Portos de Douro
e Leixões, Aveiro, Sines e Figueira da Foz, estão concluídos. A importância destes projetos no reforço da conectividade
internacional de Portugal e da articulação intermodal no transporte de mercadorias e o consequente impacte na
economia, pode ser aferida pela previsão de acréscimo do tráfego de mercadorias que se espera vir a atingir com a
melhoria das condições destas infraestruturas – cerca de 1,213 mil toneladas/ano. Dos projetos já concluídos
(Prolongamento do Molhe Norte do Porto da Figueira da Foz e Melhoria das acessibilidades marítimas do Porto de
Aveiro), podemos já apurar um contributo destas intervenções para um acréscimo médio do tráfego de mercadorias no
período 2011-2012 de 466 mil toneladas/ano.
- na medida em que estes projetos visam também a melhoria das acessibilidades terrestres, nomeadamente através dos

estão concluídos e que contribuem para o core indicator 14- Km de novas estradas.
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acessos rodoviários aos portos, está prevista a construção de cerca de 6 km de acessos rodoviários, dos quais 4,2 km já

Infraestruturas rodoviárias
- os dois projetos aprovados relativos a infraestruturas rodoviárias – CRIL e Auto-Estrada Transmontana, contribuem
para os 137,4 Km de rede viária em perfil auto-estrada RTE previstos, sendo que destes, 87,2 Km se encontram
concluídos – 3,65 Km da CRIL relativa à conclusão da ligação Buraca/Pontinha (falta o troço do IC 16 entre o Nó da
Pontinha e a Rotunda de Benfica, numa extensão de cerca de 770 metros) e 83,5 Km dos 133 Km da Auto-Estrada
18

Transmontana ).
Estes projetos contribuem também para a evolução positiva dos core indicators 14 - Nº de Km de Novas Estradas e 15 Nº de Km de Novas Estradas – RTE.
- estes projetos têm um impacto muito positivo no que respeita a ganhos em tempos de percurso, como se pode
observar através dos indicadores de Eixo 6 e 7, quer no que respeita ao tráfego na Área Metropolitana de Lisboa (CRIL),
quer no que respeita à considerável melhoria da acessibilidade à região de Bragança e a Espanha, através da nova Autoestrada. De destacar que este investimento terá um impacto direto na vida das populações da Região e nos utilizadores
daquele corredor viário, diminuindo o tempo de percurso entre o Porto e Bragança em 44 minutos, entre Lisboa e
Bragança em 36 minutos e entre Guarda e Bragança em 40 minutos, melhorando deste modo a acessibilidade física –
através da melhoria das condições do percurso e da acessibilidade real – através da diminuição dos tempos de percurso,
de uma das zonas mais desertificadas do país: Trás-os-Montes.
Infraestruturas ferroviárias
- o indicador de Eixo Nº de Km de Ferrovia construída/beneficiada tem uma evolução bastante positiva, quer em termos
de realização contratada (213,4 km) quer em termos de realização executada (203,82 Km), contribuindo de forma
determinante para esta evolução o seguinte projeto: Linha da Beira Baixa - Modernização do troço Castelo
Branco/Covilhã/Guarda, que contava, à data da sua aprovação, com um elevado grau de execução;
- também o indicador de Eixo Nº Km de Ferrovia construída/beneficiada relativa a transportes urbanos limpos apresenta
pela primeira vez uma realização contratada e executada, decorrente da aprovação/transição dos seguintes projetos:
Modernização da Linha de Sintra: troço Barcarena-Cacém e Extensão da Rede de Metro à Estação de Santo Ovídio e
Interface da Estação D. João II e Extensão da Rede de Metro do Porto entre Estádio do Dragão e Venda Nova. De
destacar que as intervenções da responsabilidade do Metro do Porto servem cerca de 161.342 pessoas;
- dos 225,1 km de ferrovia construída/beneficiada (indicadores de Eixo 1 e 3), cerca de 189 km dizem respeito a linha
eletrificada, estando já eletrificados 180,8 km;
- dos 213,4 km de ferrovia construída/beneficiada (excetuando a relativa a transportes urbanos limpos), 50,3 Km
respeita a nova ferrovia e 163,1 Km respeita a ferrovia modernizada (Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) II:
Estação da Raquete em Sines, Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) III: Modernização do troço Bombel e Vidigal a

18

Contribui também para o indicador comum nacional VT-ICN-Tri-009, como se pode ver no anexo I a este relatório.
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Évora, Linha da Beira Baixa - Modernização do troço Castelo Branco/Covilhã/Guarda);

- No que se refere ao indicador Mercadorias transportadas, no ano de 2012 foram atingidas 310.125 toneladas das
474.000 toneladas/ano de mercadorias que é expectável vir a ser transportado com origem/destino no Porto de Aveiro.

Importa neste ponto, realizar uma análise crítica relativamente ao grau de concretização relativo às metas dos
indicadores de Eixo Prioritário, reflectindo sobre a real possibilidade de algumas dessas metas serem atingidas.
Detenhamo-nos nos indicadores em relação aos quais, apesar do grau de aproximação à meta ser bastante elevado, as
perspectivas atuais de aprovações de novas operações apontam para o não cumprimento da meta definida. Trata-se dos
indicadores 2.Km de Ferrovia electrificada e 5.Km de Rede Viária construída/beneficiada/retificada em perfil autoestrada inserida nas RTE-T, que, considerando a realização contratada a 31 de dezembro de 2012 e tendo em vista que o
reforço da dotação do Eixo I que se perspectiva à data de elaboração deste relatório, não terá como objectivo a
aprovação de operações que contribuam para estes indicadores, nos leva a afirmar que aquelas metas não serão
atingidas.
O impacte do investimento em operações relativas a Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e
Mobilidade Sustentável (Fundo de Coesão) reflete-se de forma indireta na questão da igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres.
As operações incluídas no Eixo I são grandes empreitadas de infraestruturas rodo e ferroviárias e empreitadas de
infraestruturas incluídas em grandes investimentos de melhorias logísticas e abertura dos portos ao tráfego
internacional. Esta área de atuação é tradicionalmente masculina e a participação feminina é reduzida, sobretudo ao
nível da mão-de-obra não especializada. A nível de técnicos superiores a situação tem-se, no entanto, invertido
verificando-se, cada vez mais, um maior número de licenciadas em engenharias.
No entanto, os investimentos em infraestruturas que têm como objetivo o transporte de passageiros, tem como
consequência imediata, a diminuição dos tempos de deslocação com consequente aumento da mobilidade. Uma vez que
as mulheres são as principais utilizadoras do transporte público são também as principais beneficiadas neste tipo de
investimento que dá um grande contributo para a conciliação entre o trabalho e a vida familiar, como é o caso do
Projeto apresentado como exemplo de Boas Práticas.

Extensão da Rede de Metro do Porto entre Estádio do Dragão e Venda Nova
da responsabilidade do Metro do Porto, S.A.

Esta operação compreende a construção de 6,76 km de ferrovia ligeira em via dupla e 10 estações, incluindo um túnel com a extensão
de 980 metros, entre os municípios do Porto e Gondomar. Estão previstos interfaces potencializadores da intermodalidade entre meios
de transporte coletivo e individual.
O principal objetivo do prolongamento da rede de metro entre Estádio do Dragão e Venda Nova é promover a mobilidade e a
acessibilidade urbana, bem como a coesão territorial, nos seguintes termos:
Mobilidade de carácter sustentável associada aos benefícios sociais, ambientais e económicos do transporte público, num meio de
transporte “amigo do ambiente” e numa ótica de integração total com a malha urbana onde se insere.
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Custo Total: 138.871.104,00€
Financiamento comunitário: 108.381.890,00€

Acessibilidade, na sua aceção mais abrangente, através da disponibilização de um meio de transporte rápido, seguro, intermodal e
100% acessível, na sua infraestrutura a veículos, a bicicletas e a pessoas de mobilidade reduzida.
Coesão social, por via da promoção de uma sociedade e de um território inclusivos, consubstanciada (num sentido muito físico e
direto) na igualdade de oportunidades e a equidade dos cidadãos no acesso aos principais bens e serviços públicos.

O projeto vem beneficiar os seus utilizadores (ganhos de tempo e redução de custos), os gestores e operadores de infraestruturas
rodoviárias e de transporte coletivo rodoviário (redução de custos) e a sociedade (benefícios ambientais, redução da sinistralidade,
redução do ruído e da pressão sobre o estacionamento).
Os indicadores de resultado considerados para a presente operação são nomeadamente:
Valor dos ganhos nos tempos de percurso, gerados pelos projetos de construção e reconstrução de ferrovias = 5.634.903 euros/ano;
Acréscimo de população servida por intervenções de expansão de sistemas de transportes urbanos = 122.402 habitantes; Redução de
emissões de gases com efeito de estufa (CO2 equivalentes em Kt) = 5,51Kt/ano.

3.1.3. Problemas significativos encontrados na implementação do Eixo Prioritário e Medidas
tomadas
Decorrente da anulação do Grande Projeto Rede Ferroviária de Alta Velocidade em Portugal – Eixo Lisboa/Madrid, foi
aprovada a nova solução técnica para a ligação ferroviária Sines/Elvas que visa por um lado, assegurar o transporte
competitivo de mercadorias através da ligação dos portos nacionais de Sines, Setúbal e Lisboa com Madrid, e, por outro,
permitir o transporte de passageiros com um tempo de percurso adequado à ligação entre as duas capitias ibéricas.
Nesse âmbito, a REFER procedeu à reformulação das análises custo-benefício (ACB) dos Grandes Projetos da linha
ferroviária de mercadorias Sines/Elvas (Variante de Alcácer e Bombel – Évora), que serão analisados aprofundadamente
pela AG de modo a ultrapassar as preocupações anteriormente manifestadas pela Comissão Europeia, permitindo assim,
a respectiva aprovação pelas instâncias comunitárias.
O ano de 2012 também ficou marcado pelas alterações efetuadas no âmbito dos projetos Ramal de Ligação Ferroviária
ao Porto de Aveiro e Linha do Minho: Variante da Trofa, que já haviam sido notificados à Comissão Europeia, tendo,

pelo POAT (no âmbito do anterior QCA III), financiamento este que foi entretanto cancelado, tendo os respetivos
projetos sido anulados. Estas alterações implicaram a reprogramação dos projetos e a revisão das respetivas Análises
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contudo, sido devolvidos de modo a integrar nestes Grandes Projetos, as anteriores fases que tinham sido cofinanciadas

Custo Benefício (ACB), tendo a sua aprovação pela Comissão Diretiva do POVT ocorrido em novembro e dezembro de
2012, tendo sido notificados de novo à CE já em 2013.
É de salientar quenão se encontra ainda aprovado pela Comissão Europeia nenhum dos Grandes Projetos ferroviários,
na medida em que continuam a existir algumas dificuldades na instrução destes projetos por parte dos beneficiários,
continuando a AG a promover junto das entidades beneficiárias a divulgação das normas comunitárias e orientações da
CE sobre a matéria, para obviar os problemas verificados e comoo objetivo viabilizar a aprovação dos principais Grandes
Projetos neste domínio pela CE em 2013.
Em relação à tipologia “Construção/beneficiação de Itinerários da rede rodoviária principal que constituam prioridade
nacional para o reforço da conectividade e que revelem elevado contributo para o aumento da qualificação,
ordenamento e coesão do território”, foi aprovado o projeto Estradas de Portugal, S.A. que diz respeito à construção do
IP4 – Autoestrada Transmontana (ligação Vila Real – Bragança). A sua análise foi morosa devido a diversos fatores sendo
de destacar o facto de estarmos perante o primeiro projeto respeitante a PPP.

3.2 Eixo Prioritário II - Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização
de Riscos
3.2.1. Cumprimento de Metas e análise de progressos
A tabela 3.2 apresenta, com base no conjunto de Indicadores de Eixo Prioritário definidos no Programa e nos
Indicadores Comuns Comunitários aplicáveis, os principais resultados alcançados até ao final de 2012 no âmbito do Eixo
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II – Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos.
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Tabela 3.2.: Realização Fí sica do Eixo P rioritário 2

Indicadores

2008

2009

2010

2011

2012

488

1687

2.284,14

223

639,90

2015

Indicadores Eixo (alínea c) do n.º 1do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Realização Contratada
9. Km de Rede de Abastecimento de Água
(nova ou a reabilitar/intervencionar) nos
sistemas em baixa e alta

Realização Executada
Metas

2000

Valor de Referência /
Situação de Partida
Realização Contratada
10. Km de Coletores de drenagem de águas
residuais (novos ou a
reabilitar/intervencionar)

2.487

Realização Executada

3259

4.706,63

617

1.424,53

Meta

4000

Valor de Referência
Realização Contratada
11.Nº deEstações de Tratamento de Águas
Residuais construídas/remodeladas

138

178

Realização Executada

359

431

158

239

Meta

350

Valor de Referência
Realização Contratada
12. População servida com sistemas
públicos de abastecimento de água
financiados pelo POVT

4.487

14.896

Realização Executada

1.324.289

1.514.904

4.644

612.202

Meta

1.600.000

Valor de Referência
Realização Contratada

1.579.090

1.910.782

13. População servida com sistemas
Realização Executada
públicos de saneamento de águas residuais
Meta
urbanas financiados pelo POVT

3.357.989

3.147.567

188.704

1.570.615
3.500.000

Valor de Referência
Realização Contratada

22,76

14. Km de extensão da costa onde as
Realização Executada
intervenções reduziramo risco associado á
Meta
dinâmica costeira

43,85

54,98

57,78

12,96

46,91

50

120

Valor de Referência
Realização Contratada

9,75

15. Km de Extensão da costa
intervencionada para contenção ou
Realização Executada
diminuição da ocupação antrópica em área
Metas
de risco

9,75

11,15

10,45

1,4

9,8

15

20

Valor de Referência /
Situação de Partida
Realização Contratada

4

5

Realização Executada
16. Nº de projetos de recuperação de áreas
contaminadas

Metas

9

11

2

7

4

9

Valor de Referência /
Situação de Partida
Realização Contratada

4

5

Realização Executada
17. Nº de projetos de reabilitação de áreas
mineiras degradadas

Metas

12

11

5

6

15

13

Realização Contratada
Realização Executada

18. Nº de projetos de prevenção e gestão de
riscos naturais e tecnológicos na área da
Metas
proteção civil apoiados
Valor de Referência /
Situação de Partida

65

102

147

260

30

99
340
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Valor de Referência /
Situação de Partida

Tabela 3.2.: Realização Fí sica do Eixo P rioritário 2

Indicadores

2008

2009

2010

Realização Contratada
Realização Executada
19. Nº de Barragens da rede primária do
EFMA construídas

Metas

2011

2012

2

4

2

2

3

2015

8

Valor de Referência /
Situação de Partida
Realização Contratada

53,7

75,7

Realização Executada
20. Km de Extensão da rede primária do
EFMA construída

Metas

44,13

132,85

44,13

111,8

80

155

Valor de Referência /
Situação de Partida

Realização Contratada
21. Acréscimo da população servida nos
sistemas públicos de abastecimento de
água financiados pelo POVT (EFMA)

68.559

68.559

Realização Executada
Metas

68.559

144.787

-

116.915

150.000

68.559

Valor de Referência /
Situação de Partida
Realização Contratada
22. Capacidade instalada de valorização
orgânica e energética de RUB no âmbito
dos projetos financiados pelo POVT (mil
ton/ano)

23. Capacidade instalada de produção de
combustível derivado de resíduos (CDR)
(mil ton/ano)

Realização Executada

174,10

219,10

340,10

420,00

30,98

255,00

Metas

540,00

Valor de Referência /
Situação de Partida
Realização Contratada

-

Realização Executada

-

Metas

100,00

Valor de Referência /
Situação de Partida
Realização Contratada

63.797,20

Realização Executada
24. Capacidade instalada de produção de
energia a partir de biogás no âmbito dos
Metas
projetos financiados pelo POVT (Mhw/ano)
Valor de Referência /
Situação de Partida

25. Capacidade de processamento da
unidade de triagem (mil ton/ano)

60.461,20
15.000,00

Realização Contratada

51,47

Realização Executada

48,97

Metas

140,00

Valor de Referência /
Situação de Partida
11

17

Realização Executada

3

10

Metas

55
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26. Nº de Projetos de Resíduos Sólidos

Realização Contratada

Valor de Referência /
Situação de Partida

Relatório de Execução | POVT | 2012

Tabela 3.2.: Realização Fí sica do Eixo P rioritário 2

Indicadores

2008

2009

2010

2011

2012

__

__

-

-

__

__

-

-

70.393

73.601

91.507

240.983

73.168

135.529

1.265.737

1.722.606

185.602

735.820

11

17

3

10

5,2

8,22

4,21

4,26

213

326

45

132

1.722.740

126.061

931.535

74.256

7.338.732

8.855.555

2.016.681

4.648.906

2015

Indicadores Comuns Comunitários (core indicators )
Realização Contratada

Energia

23. Nº de projectos
(energias renováveis)

Energia

24. Capacidade
Realização Contratada
suplementar de produção
de energia a partir de
fontes renováveis (em
Realização Executada
MWh)

Ambiente

25. Acréscimo de
população servida nos
sitemas de
abastecimento de água
intervencionados

Realização Executada

Ambiente

Ambiente

Ambiente

26. Acréscimo de
população servida nos
sitemas de drenagem e
tratamento de águas
residuais
intervencionadas
27. Nº de projectos de
Resíduos Sólidos

Realização Contratada
Realização Executada
Realização Contratada

1.108.887

Realização Executada

Realização Contratada

2

4

7

Realização Executada

29. Área reabilitada (em
Realização Contratada
Km2) no âmbito de
intervenções de
recuperação de passivos
ambientais (áreas
Realização Executada
degradadas e
contaminadas)
Realização Contratada

Prevenção de
Riscos

1.069.457

n.d

19

65

4

152

31. Nº de projectos
(Prevenção de Riscos)
Realização Executada

Prevenção de
Riscos

Prevenção de
Riscos

32. População que
beneficia de medidas de
protecção contra cheias
e inundações

Realização Contratada

1.423.564

1.559.128

1.897.951

Realização Executada

33. População que
Realização Contratada
beneficia de medidas de
protecção contra
incêndios e outros riscos
naturais e
Realização Executada
tecnológicos(excepto
cheias e inundações)

1.466.587

5.667.495

7.319.015

Nota: O indicador de Eixo Prioritário 12 está relacionado com o Objetivo Estratégico do Eixo II que se refere à “Redução das assimetrias regionais no
respeitante aos níveis de atendimento das populações (água e saneamento) e Melhoria do nível de atendimento (águas e saneamento) e qualidade do
abastecimento de água” e portanto só inclui o contributo das operações relativas ao domínio de intervenção do Ciclo Urbano da Água.

No core indicator 25, encontra-se refletido o contributo das operações relativas aos Domínios de Intervenção Ciclo Urbano da Água e Empreendimento
de fins Múltiplos de Alqueva do Eixo II
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O indicador de Eixo Prioritário 21 está relacionado com o Objetivo Estratégico do Eixo II que se refere a “Garantir reservas de água para consumo
humano e industrial, reforçar a cobertura no abastecimento de água à população abrangida pelo EFMA e contribuir para o desenvolvimento
sustentável da região e do País” e portanto só inclui o contributo das operações relativas ao domínio de intervenção do Empreendimento de Fins
Múltiplos de Alqueva.

No que respeita à tabela 3.2, importa referir algumas correções que foram efetuadas às realizações de alguns
indicadores e que se refletem em comportamentos não expectáveis na evolução da realização dos indicadores:

Quadro nº 34 – Alterações na realização dos indicadores do Eixo II
Indicador

Justificação

13. População servida com sistemas públicos

A população servida foi revista com base nos habitantes dos lugares/freguesias/concelhos

de saneamento de águas residuais urbanas

efetivamente servida pelas infraestruturas financiadas, eliminando-se as situações relativas à

financiados pelo POVT

contabilização de população equivalente para as quais as infraestruturas são dimensionadas
e/ou população flutuante servida pelas infraestruturas.

Existe ainda o efeito da “Operação Limpeza” que levou à anulação/rescisão de contrato de 5
operações relevantes para este indicador, e que não foi compensada pelo contributo das
operações que transitaram relativamente à Vertente em baixa” do Ciclo Urbano da Água dos
PO Regionais, dado que são operações com uma escala territorial mais circunscrita.

Este efeito não se verifica no core indicator 26, pois nem todas as operações
anuladas/rescindidas contribuíam para o acréscimo de população servida.
15. Km de Extensão da costa intervencionada

Foi revisto o contributo das operações para a contenção ou diminuição da ocupação antrópica,

para contenção ou diminuição da ocupação

considerando que deverão ser operações que contemplam ações de reordenamento das

antrópica em área de risco

acessibilidades às praias, dos percursos pedonais nas arribas, de demolição de construções que
ocupam o sistema dunar, entre outras.

16. Nº de projetos de recuperação de áreas

Foi revisto o contributo das operações aprovadas para este indicador, na medida em que

contaminadas

existiam 2 operações de reabilitação de áreas mineiras que estavam mal enquadradas e que
deveriam contribuir para o indicador 17.

17. Nº de projetos de reabilitação de áreas

Idem indicador 16

mineiras degradadas
ICC 21. Acréscimo da população servida nos

var ponto 2.1 (notas justificativas à tabela 2.1)

sistemas públicos de abastecimento de água
financiados pelo POVT (EFMA)
ICC 32. População que beneficia de medidas

var ponto 2.1 (notas justificativas à tabela 2.1)

de protecção contra cheias e inundações

Os core indicators 23. Nº de projetos (energias renováveis) e 24. Capacidade suplementar de produção de energia a
partir de fontes renováveis (em MWh), foram associados ao Eixo II devido à introdução de um novo domínio de
intervenção no âmbito da reprogramação estratégica do POVT, relativo às Energias Renováveis e Eficiência Energética.

ainda não tinha sido operacionalizado (aprovação do regulamento específico, dos critérios de seleção e abertura dos
Avisos, previstos para 2013).
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No entanto, não existe ainda qualquer realização contratada relativamente a estes indicadores, pois até ao final de 2012,

3.2.2 Análise qualitativa
Em termos de dotação global de Fundo de Coesão, o Eixo II beneficiou em 2012 de um aumento de 134,995 milhões de
euros (acréscimo de 8%), tendo passado de 1.650 milhões de euros em 31 de dezembro de 2011 para 1.784,995 milhões
euros em 31 de dezembro de 2012, no âmbito da reprogramação estratégica do QREN.
As intervenções apoiadas no Eixo II agrupam-se em torno de diferentes domínios de intervenção, pelo que a análise que
adiante se apresenta incide, de forma individual, sobre cada um deles.

3.2.2.1 Ciclo Urbano da Água
Este domínio de intervenção ficou marcado por várias alterações ocorridas durante o ano 2012 e que determinaram a
sua performance durante este período:


O reforço da dotação programada do Eixo II já referida de cerca de 135 milhões de euros, permitiu um aumento
das disponibilidades na ordem dos 70 milhões de euros para novas candidaturas do Ciclo Urbano da Água –
infraestruturas de abastecimento de água e saneamento na designada “vertente em alta”, da responsabilidade
do Grupo AdP e infraestruturas de abastecimento de água e saneamento na designada “vertente em alta”,
modelo verticalizado e vertente em baixa, da responsabilidade de municípios, incluindo empresas municipais e
intermunicipais ou concessionárias;



Abertura, entre Setembro e Outubro, de três Avisos (um sob a forma de convite) para apresentação de
candidaturas – um para infraestruturas de abastecimento de água e saneamento da chamada “vertente em
alta” para candidaturas da responsabilidade do Grupo AdP, outro para municípios e concessionárias com
19

modelo de gestão integrado , ambos no âmbito do Regulamento Específico Rede Estruturante de
Abastecimento de Água e Saneamento, e um terceiro, para as mesmas tipologias de beneficiários, para a
designada “vertente em baixa” (este terceiro Aviso foi aberto ao abrigo do Regulamento Específico “Ciclo
Urbano Água - Vertente em Baixa - Modelo Não Verticalizado);


Transição de 51 operações dos PO Norte, Centro e Alentejo, aprovadas no âmbito do FEDER para o Fundo de
Coesão do POVT, relativas à designada “vertente em baixa” das infraestruturas de água e saneamento, no
âmbito da operacionalização da reprogramação técnica do POVT aprovada no final de 2011, que influenciaram
quer o nível de compromissos quer o nível de realização contratada e executada dos indicadores, que adiante
analisaremos com maior detalhe;



Efeitos “Operação Limpeza” no nível de compromissos deste domínio – anulação/rescisão de 10 operações, que

19
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conjuntamente com reprogramações em baixa conduziram à descativação de 122,8 milhões de euros;

Responsáveis pela gestão e exploração nas vertentes “alta” e “baixa”
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Aumento das taxas de comparticipação para 85% para as entidades que integram o perímetro de consolidação
das contas públicas e outras, designadamente da esfera municipal. Esta alteração articulou-se com a revogação
do regime de bonificações aplicáveis aos municípios e outras entidades da esfera municipal, implementado no
âmbito do 2º Memorando de entendimento entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios e ao Grupo
AdP (apesar deste não beneficiar do aumento das taxas de comparticipação).

Relativamente ao processo de decisão das candidaturas entradas ao abrigo dos Avisos de 2008 (POVT-46-2008-13) e de
2009 (POVT-46-2009-27), verifica-se que no final do ano de 2012 se encontram praticamente decididos (já existe um
nível de decisão dos Avisos superior a 75%).

Quadro nº 35 – Ponto de situação do Domínio de Intervenção do Ciclo Urbano da Água

Ano

Em análise

Candidaturas
(acumulado)

Admissibilidade

Não Admitidas /
Mérito

Reprovadas / Desistidas

Aprovadas

Avisos: POVT-46-2008-13 e POVT-46-2009-27
2009

232

123

1

82

3

2010

268

57

0

116

95

2011

268

16

0

119

133

2012

268

13

0

132

123

0

1

0

Avisos: POVT-54-2012-49, POVT-46-2012-52, POVT-46-2012-53
2012

241

240

Permanecem apenas ainda em análise duas operações do primeiro Aviso, que são de responsabilidade de empresas
privadas concessionárias dos Municípios e que ainda não foi possível decidir por falta de demonstração do benefício
público decorrente do cofinanciamento comunitário e da necessidade de reequilíbrio das concessões em resultado da
eventual atribuição do mesmo, o que não foi possível de concluir até ao final do ano 2012, apesar do trabalhos realizado
com os beneficiários pela APA, IP e da colaboração da ERSAR.
Relativamente ao segundo Aviso, ainda se encontravam por decidir, no final de 2012, onze operações, a maioria das
quais por motivos que se prendem com a concretização das parcerias Estado/Autarquias subjacentes ao modelo de
investimento e exploração previsto para o desenvolvimento das infraestruturas em causa e por adiamento dos planos de
investimento do Grupo AdP. Em 2013, será diligenciado junto das empresas do grupo que procedam à desistência formal
daquelas candidaturas, dado que no atual contexto não se perspetiva que os projetos se possam realizar em tempo útil,
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ou seja, até ao final do atual período de programação.
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No que respeita aos três Avisos abertos em 2012, com uma dotação global de 76 milhões de euros, foram recebidas 241
candidaturas com um Fundo solicitado de 252.727 mil euros. Como a data limite para a apresentação de candidaturas foi
30 de novembro de 2012, no final deste ano ainda se encontravam por decidir.

Quadro nº 36 - Ponto de situação dos Avisos do Domínio de Intervenção Ciclo Urbano da Água
Dotação
de cada
Encerramento
Aviso
(Fundo)

Candidaturas

Aprovações

unid: mil euros
Indicadores Financeiros

Execução

Taxa
Taxa
Taxa
Compr Execuç Realiza
omisso
ão
ção

Avisos

Abertura

ALENT-54-2009-01

19-Mai-09

31-Dez-09

Transitado

1

746

1

299

0

204

0%

ALENT-54-2009-03

15-Jul-09

31-Dez-10

Transitado

1

1.221

1

651

73

219

11%

NORTE-54-2009-06

18-Dez-09

15-Mar-10

Transitado

2

3.123

2

1.754

427

569

24%

CENTRO-54-2010-08

21-Jun-10

29-Out-10

Transitado

1

216

1

173

164

164

95%

ALENT-54-2010-04

15-Set-10

31-Dez-10

Transitado

2

580

2

379

104

266

27%

ALENT-54-2010-05

22-Set-10

31-Dez-10

Transitado

2

1.025

2

860

53

78

6%

CENTRO-54-2010-09

04-Out-10

12-Nov-10

Transitado

8

3.075

8

2.849

1.700

2.000

60%

NORTE-54-2010-12

23-Nov-10

03-Dez-10

Transitado

1

1.352

1

680

389

502

57%

NORTE-54-2010-13

02-Dez-10

14-Dez-10

Transitado

4

4.541

4

5.679

1.182

1.561

21%

NORTE-54-2011-14

17-Jan-11

31-Dez-11

Transitado

4

2.187

4

3.058

1.136

1.405

37%

ALENT-54-2011-01

18-Mai-11

13-Jun-11

Transitado

1

1.503

1

1.549

0

803

0%

ALENT-54-2011-02

20-Mai-11

13-Jun-11

Transitado

2

1.265

2

1.303

483

483

37%

NORTE-54-2011-15

24-Mai-11

02-Jun-11

Transitado

20

17.448 20

17.893

6.360

8.438

36%

ALENT-54-2011-03

01-Jun-11

13-Jun-11

Transitado

2

20%

POVT-54-2012-49

18-Set-12

30-Nov-12

nº

nº

Fundo

EX

PG

1.724

2

1.538

308

658

134.825

0

0

0

0

217

174.831 51

38.664

12.381

17.350

25.000 166

Regulamento "Ciclo Urbano Água - Vertente em Baixa - Modelo
Não Verticalizado"

Fundo

0%

0%

0%
32%

POVT-46-2008-13

01-Abr-08

29-Ago-08

803.000 121

546.655 35

244.461

157.242

163.657

30%

20%

64%

POVT-46-2009-27

01-Jul-09

30-Dez-09

520.000 147

1.580.993 88

484.228

88.392

98.209

93%

17%

18%

POVT-46-2012-52

22-Out-12

30-Nov-12

45.000

25

87.227

0

0

0

0

0%

0%

0%

POVT-46-2012-53

22-Out-12

30-Nov-12

6.000

50

30.675

0

0

0

0

0%

0%

0%

Regulamento "Rede Estruturante de Abastecimento de Água e
Saneamento"
Total

343

2.245.551 123

728.689

245.634

261.866

34%

560

2.420.381 174

767.352

258.015

279.216

34%

Não tendo havido nenhuma nova aprovação, o domínio regista um comportamento atípico no que respeita ao nível de
compromissos. Senão, vejamos:
A transição de 51 operações relativas às infraestruturas de abastecimento de água e saneamento na designada
“vertente em baixa”, vem acrescer cerca de 36 milhões de euros ao nível de compromisso neste domínio;
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Acresceria também ao nível dos compromissos, o efeito do aumento da taxa de comparticipação das operações
dos Municípios e outras entidades da esfera municipal para 85%, no valor de 21 milhões;

Quadro nº 37 – Fundo comprometido e executado no Ciclo Urbano da Água
unid: euros

Eixo II/DI Ciclo Urbano da Água
2012

2011

Fundo
comprometido

833.683.924

Fundo executado

149.600.252

Variação
2012/2011

Transições

Aumento de taxa
para 85%

Descativações

Total

35.650.416

20.857.851

-122.839.762

767.352.430

258.014.893

-8%
72%

No entanto, o Fundo Comprometido reduz em cerca de 8% face a 2011, devido ao efeito da implementação da RCM nº
33/2012, de 15 de Março, promovendo a anulação/rescisão de operações ainda não contratadas e/ou sem execução,
estando contratadas há mais de 180 dias, e ainda reprogramações em baixa, sempre que as taxas de execução das
operações se situe abaixo dos 10%, o que conduziu a descativações no montante de 122,8 milhões de euros.
A execução deste Domínio de Intervenção, que registou um progresso assinalável, com um crescimento de 72% face a
2011, deve este comportamento à evolução muito positiva na execução real das operações. O efeito do aumento da
taxa de cofinanciamento não foi muito significativo neste domínio, dado que no âmbito do 2º Memorando de
entendimento entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, a despesa executada desde 2011 já era validada
e paga com um Fundo correspondente a 85%. Esta conclusão é corroborada pela taxa de realização do Domínio do Ciclo
Urbano da Água, que passa de 18% em 2011 para 34% em 2012, crescendo 16 p.p..Apesar do progresso registado, a taxa
de realização do Ciclo Urbano da Água ainda é relativamente baixa, motivada por algum atraso no arranque dos
projectos no terreno por dificuldades diversas (problemas de reclaramações de concorrentes nos concursos, falta de
licenças ambientais, entre outras), o que, apesar de já ultrapassado em grande medida, ainda não coloca o nível de
realização deste domínio equilibrado com os restantes domínios deste Eixo.Os pagamentos na modalidade de top-up,
que neste domínio ascenderam a 12,8 milhões de euros e o financiamento através do EQ-BEI a que alguns beneficiários
acederam (em 2012, 11 operações do Ciclo Urbano da Água tiveram desembolsos relativos aos empréstimos concedidos
que ascenderam a 13,8 milhões de euros), foram essenciais para a introdução de liquidez nos executores destas
operações – Grupo AdP e Municípios e outras entidades municipais, facilitando a garantia da necessária contrapartida
nacional para a absorção do financiamento comunitário.
No que concerne à evolução da realização física deste Domínio de intervenção temos a realçar, apesar de não ter ainda
uma expressão significativa, algum grau de concretização revelado pelos indicadores de Eixo Prioritário e Comuns
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Comunitários aplicáveis a esta área de intervenção (tabela 3.2).
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Deste modo, é de destacar o contributo das operações em execução e as já concluídas neste domínio para a evidência
do avanço do Eixo. Para a evolução verificada neste domínio no que respeita aos progressos na realização contratada e
executada das operações contribuem dois fatores:


a transição de operações dos PO Regionais;



o fato de estarem concluídas 61 das 174 operações aprovadas.

Deste modo, e no que respeita ao número de km de Rede de Abastecimento de Água (nova ou a
reabilitar/intervencionar) nos sistemas em baixa e alta e ao número de km de coletores de drenagem de águas residuais,
em ambos os casos as metas previstas já foram ultrapassadas no que respeita à realização contratada. No que respeita à
execução dos 2.284 km de rede de abastecimento de água que se prevê construir/reabilitar ou intervencionar, estão
concretizados 640 km. Relativamente os km de coletores de drenagem de águas residuais, estão concretizados 1.425 km
dos 4.707 km previstos

20.

Das 431 ETAR construídas/reabilitadas que se prevê concretizar no âmbito das operações contratadas 239 encontram-se
concretizadas no final de 2011.
O comportamento dos indicadores referidos anteriormente relaciona-se essencialmente com as operações transitadas
dos PORegionais, que prevendo a intervenção em infraestruturas de abastecimento de água e saneamento na vertente
em baixa, contribui para o acréscimo verificado.
No que respeita aos indicadores 14 e 15 do Eixo Prioritário, continua a ser dominante o número de pessoas servidas
pelos sistemas públicos de saneamento de águas residuais – aproximadamente 3,1 milhões de pessoas, das quais 1,7
milhões não beneficiam deste serviço antes da concretização das intervenções a financiar. Ou seja, um acréscimo no
nível de atendimento de cerca de 42%. No caso dos sistemas públicos de abastecimento de água e dados os níveis de
atendimento já existentes, a população que se prevê servir no âmbito das intervenções a realizar é de cerca de 1,5
milhões de pessoas.
Com a transição das operações relativas à designada “vertente em baixa” das infraestruturas de abastecimento de água
e saneamento, e na medida em que as mesmas são complementares a operações já aprovadas no âmbito do
Regulamento Específico Redes Estruturantes de Abastecimento de Água e Saneamento, relativas à vertente em alta, da
responsabilidade das empresas do Grupo AdP, verifica-se nalguns casos que as populações servidas são as mesmas.
Nestes casos, a contabilização da população servida é “líquida” destas sobreposições.
No que respeita à população efetivamente servida pelas intervenções já concluídas, verifica-se que existiu um acréscimo
bastante significativo no número de pessoas que já beneficia das intervenções concluídas relativas aos sistemas públicos

20

Os mesmos valores são também contabilizados como Indicadores Comuns Nacionais, apresentados com as referências VT-ICN-Tri011 e VT-ICN-Tri-012 no anexo I a este relatório.
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de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais – 612.202 e 1.570.615, respetivamente, o que decorre do

número de operações já concluídas, e daquelas, que ainda não estando concluídas, já têm algumas das infraestruturas
financiadas em funcionamento.
Tendo em vista a aprovação das novas operações relativas aos Avisos abertos no final de 2012 e às operações que irão
transitar dos POR para POVT no âmbito deste domínio de intervenção, prevê-se sejam atingidas as metas dos
indicadores 12. População servida com sistemas públicos de abastecimento de água financiados pelo POVT e 13.
População servida com sistemas públicos de saneamento de águas residuais urbanas financiados pelo POVT.O Domínio
de Intervenção Ciclo Urbano da Água pretende dar resposta aos objetivos do PEAASAR – Plano Estratégico de
Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais – 2007-2013, o qual estabelece como um dos seus objetivos
estratégicos a universalidade, a continuidade e a qualidade do serviço.
Ao promover os objetivos do PEAASAR, o Ciclo Urbano da Água dirige a contribuição do Fundo de Coesão para a
construção ou remodelação de infraestruturas que contribuam para que pelo menos 95% da população total do país seja
servida com abastecimento de água e 90% com sistemas públicos de saneamento de águas residuais. Desta forma é fácil
concluir que os objetivos do Ciclo Urbano da Água são por natureza inclusivos, tal como o são os objetivos do PEAASAR.
Vale a pena contudo procurar precisar o alcance desta afirmação com um exemplo concreto, socorrendo-nos para isso
dos Censos 2011 publicado pelo INE. De acordo com este documento a densidade populacional do país é de 115
hab/km2, verificando-se contudo grandes disparidades em termos do território, que têm vindo a acentuar-se devido ao
movimento de deslocação das populações do interior para o litoral.
As sub-regiões do Grande Porto e da Grande Lisboa, apresentam-se densamente povoadas, com valores de densidade
populacional de 1 580 hab/km2 e 1 484 hab/km2. Todavia a maioria do território apresenta-se pouco povoado, como é o
caso das sub-regiões da Beira Interior Sul, Alto Alentejo, Alentejo Litoral e Baixo Alentejo que apresentam uma
densidade populacional entre 15-20 hab/km2.
O número de lugares com 2 000 ou mais habitantes passou de 558 em 2001 para 588 em 2011.
Estes aglomerados concentram cerca de 61% da população da população residente no país, donde se conclui que os
restantes 39% vivem em aglomerados de menos de 2000 habitantes.
Ora no 2º Aviso para apresentação de candidaturas, uma das prioridades definidas foi exatamente dotar com serviço de
abastecimento de água e saneamento os “sistemas autónomos em aglomerados urbanos muito pequenos ou em
habitats dispersos, que pela sua distância aos aglomerados urbanos mais próximos, demonstrem ser técnica e
economicamente preferível a adoção de sistemas de menor escala (…)”. Nesta prioridade foram apresentadas 32
candidaturas envolvendo um investimento aprovado de cerca de 50 milhões de euros e uma contribuição do Fundo que
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rondou os 42 milhões de euros.
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Quer nos critérios de seleção das operações quer nas prioridades definidas nos Avisos para apresentação de candidaturas do Ciclo
Urbano da Água, foi sempre conferida especial relevância às operações que contribuíssem para eliminar situações de incumprimento
dos normativos nacionais e comunitários em matéria de qualidade da água para abastecimento de água e do tratamento de águas
residuais urbanas.
Pelo fato das questões relacionadas com o tratamento de águas residuais serem mais objetivas (no caso do abastecimento de água
para consumo humano a análise implica um numeroso conjunto de valores paramétricos que tornaria o tratamento do tema neste
contexto pouco preciso e bastante fastidioso) apresentamos seguidamente a listagem Situações de Incumprimento da Diretiva
91/271/CEE e a articulação das mesmas com o Domínio de Intervenção Ciclo Urbano da Água.
As situações de incumprimento da Diretiva 91/271/CEE identificadas em 2010 e o elenco das operações onde a resolução desses
incumprimentos foi incluída encontra-se no Anexo XIX.
Pode pois concluir-se que das 21 situações identificadas em 2010, das quais 19 poderiam beneficiar de apoio no âmbito do Domínio de
Intervenção Ciclo Urbano da Água já que as restantes envolvem parcerias com privados, 12 serão resolvidas em operações aprovadas
e 3 encontram-se incluídas em candidaturas em análise. Ou seja, num conjunto de 21 situações de incumprimento identificadas, 15
poderão contar o apoio do Fundo de Coesão através deste domínio de intervenção.

3.2.2.2 Proteção Costeira
Neste Domínio de Intervenção, o ano de 2012 foi marcado por vários acontecimentos que influenciaram a sua
performance:


No reforço da dotação programada do Eixo II referida anteriormente, foi reservado um envelope financeiro de
89 milhões de euros para novas candidaturas da Proteção Costeira, para intervenções da responsabilidade da
APA, I.P e das Sociedades Polis Litoral, no âmbito das suas competências em matéria de operações integradas
de proteção da orla costeira;



Abertura, em Setembro de 2012, de um Aviso/Convite dirigido à APA, I.P e às várias Sociedades Gestoras de
operações POLIS Litoral, para apresentação de candidaturas que integrem intervenções de prioridade máxima e
elevada de âmbito nacional, de acordo com o Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral 2012-2015



Efeitos “Operação Limpeza” no nível de compromissos deste domínio – anulação/rescisão de 2 operações, que
conjuntamente com reprogramações em baixa conduziram à descativação de 7,3 milhões de euros;
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(PAPVL), bem como intervenções prioritárias no âmbito das Operações Polis Litoral;



Aumento das taxas de comparticipação para 85% para as entidades que integram o perímetro de consolidação
das contas públicas, designadamente entidades da Administração Pública Central e Local (este aumento de
taxas não abrangeu as Sociedade Polis Litoral).

No final de 2012, todos os Avisos de Abertura estavam decididos, à exceção do Aviso aberto em setembro e cujo
encerramento ocorreu a 26 de outubro, não havendo tempo útil para qualquer decisão até ao final do ano.

Quadro nº 38 - Ponto de situação dos Avisos do Domínio de Intervenção Proteção Costeira
Dotação
de cada
Encerramento
Aviso
(Fundo)

Candidaturas

Aprovações

Avisos

Abertura

POVT-33-2007-04

28-Dez-07

29-Fev-08

25.000

9

19.666

6

POVT-33-2008-17

16-Jun-08

15-Set-08

60.000

13

POVT-33-2009-25

11-Mai-09

15-Set-09

30.000

POVT-33-2010-33

17-Mai-10

30-Jun-10

35.000

POVT-33-2010-34

24-Mai-10

04-Jun-10

Convite

1

504

POVT-33-2011-42

30-Mai-11

03-Jun-11

Convite

1

POVT-33-2011-45

17-Out-11

19-Out-11

Convite

1

POVT-33-2012-47

17-Set-12

26-Out-12

Total

89.000

nº

Fundo

nº

unid: mil euros
Indicadores Financeiros

Execução

Fundo

Taxa
Taxa
Taxa
Compr Execuç Realiza
omisso
ão
ção

EX

PG

19.931

13.528

13.280

80%

54%

68%

30.566 10

26.806

16.838

19.954

45%

28%

63%

18

35.524 15

29.720

17.041

17.147

99%

57%

57%

15

26.587 11

11.740

5.589

5.731

34%

16%

48%

1

1.383

525

535

38%

720

0

0

0

0

0%

267

1

324

306

308

95%

10

118.813

0

0

0

0

68

232.646 44

89.903

53.828

56.956

0%

0%

0%
60%

A 31 de dezembro de 2012, estavam comprometidos neste domínio de intervenção cerca de 89,9 milhões de euros de
Fundo de Coesão e executados 53,8 milhões de euros, o que corresponde a uma taxa de realização de 60%, registando
um acréscimo de 15 p.p relativamente ao ano de 2011.
Como se pode verificar pelo quadro nº 39, a variação no montante de Fundo executado foi muito positiva (aumento de
45% relativamente ao Fundo executado em 2011), o que beneficiou, para além da evolução no grau de implementação
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das operações, do efeito do aumento da taxa de comparticipação das operações para 85%.
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Quadro nº 39 – Fundo comprometido e executado na Proteção Costeira
unid: euros

Eixo II/DI Proteçção Costeira
2011

Fundo comprometido

82.396.961

Fundo executado

37.246.447

Variação

2012

2012/2011

Aumento de taxa
para 85%

Descativações

Total

14.769.474

-7.263.753

89.902.682

53.827.788

9%
45%

Já no que respeita ao Fundo comprometido, apesar de não terem existido novas aprovações, existe um aumento face a
2011, que incorpora o efeito do aumento de taxa para 85%, que no entanto é parcialmente anulado pelo montante de
7,3 milhões de euros de descativações por via da aplicação da RCM nº 33/2011, de 15 de Março.
No que respeita ao contributo desta área de intervenção para os indicadores de realização e de resultados do Eixo II,
destacam-se os 46,91 km e os 9,8 km de extensão de costa onde as intervenções reduziram o risco associado à dinâmica
costeira e de extensão de costa intervencionada para contenção ou diminuição da ocupação antrópica em área de risco,
respetivamente já concretizados (indicadores de Eixo Prioritário 16 e 17 e Comuns Nacionais VT-ICN-AAE-023 e VT-ICNAAE-024 que constam do anexo I a este relatório).
Apesar de não terem existido novas aprovações, existiram alterações na realização contratada de ambos os indicadores,
tendo sido já explicitada a origem da correção efetuada relativamente ao indicador de eixo 15.
No caso do indicador de Eixo 16, o mesmo sofreu uma redução no que respeita à realização contratada, quer por via de
algumas reprogramações efetuadas às operações, quer por via da correção do indicador 15 – nalgumas situações,
verificou-se que os km de costa intervencionada diziam respeito à redução de fenómenos associados à dinâmica costeira
e não para redução ou contenção da ocupação antrópica.
Estão concluídos 21 projetos de combate à erosão e defesa do litoral (ver VT-ICN-Tri-013_a no anexo I), que também
contribuem para a realização alcançada pelo core indicator 31 - Nº de projetos (Prevenção de Riscos).
A população que beneficia de medidas contra riscos de cheias e inundações - core indicator 32 também sofreu uma
correção já explicitada anteriormente, sendo que o grau de concretização de operações relativas a remodelação de
esporões, defesas aderentes, reposição das condições dos cordões dunares, medidas de regularização fluvial, reforço de
diques, entre outras, permite afirmar que beneficiam dessas medidas 74.256 pessoas.
No caso do core indicator 33- População que beneficia de medidas de protecção contra incêndios e outros riscos naturais
21

e tecnológicos (exceto cheias e inundações) , das 1.907.208 pessoas beneficiadas de medidas de proteção decorrentes

Para este indicador contribuem as operações de Prevenção e Gestão de Riscos, e as operações do domínio da protecção costeira
relativas por exemplo a estabilização de arribas, reordenamento das acessibilidades às praias, (re)definição de percursos pedonais nas
zonas de maior sensibilidade (arribas, pinhais junto às praias), demolição de infraestruturas em zonas de risco, alimentação artificial
das praias, entre outras)
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21

destas operações no âmbito da proteção costeira, 616.833 já beneficiam destas medidas por via da conclusão das
intervenções.
Fazendo uma análise do grau de concretização da meta dos indicadores 14. Km de extensão da costa onde as
intervenções reduziramo risco associado á dinâmica costeira e 15. Km de Extensão da costa intervencionada para
contenção ou diminuição da ocupação antrópica em área de risco (no que respeita á realização contratada), verificamos
que no caso do primeiro, e considerando as candidaturas em análise neste domínio no final do ano, a meta prevista será
ultrapassada. No caso do indicador 15, pelos motivos já avançados anteriormente sobre a delimitação definida para as
acções que contribuem para este indicador, e considerando a tipologia das operações em análise, pode-se afirmar que a
meta definida para este indicador não será atingida.
No que respeita ao contributo das operações deste domínio de intervenção para a igualdade de oportunidades e não
discriminação, considera-se relevante o contributo dado pelas operações integradas de requalificação do litoral de
natureza imaterial – estudos, planos e projetos de preparação das respetivas intervenções (empreitadas), de uma forma
geral as operações Polis, destacando-se a operação Medidas Corretivas da Erosão e Defesa Costeira no Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina. O contributo dado por esta operação ao nível da promoção da igualdade de oportunidades
verifica-se a diferentes níveis:


Criação de emprego equilibrado entre feminino e masculino, ainda que temporário associado à realização dos
estudos e projetos e acompanhamento durante a fase de realização da operação;



Estrutura da Sociedade Polis Sudoeste enquanto entidade beneficiária, em que o cargo de administração é
desempenhado por uma mulher, e para além disso, envolve um conjunto de entidades do território,
considerada uma área desfavorecida;



Implementação de um conjunto de ações de consulta pública que promovem a participação e auscultação da
população e dos atores locais ao nível do planeamento das intervenções a ocorrer no território.

Neste domínio de intervenção destaca-se a operação “DEFESA COSTEIRA” que tem como objetivo, a prevenção e mitigação do risco
para os utentes das praias e arribas do Litoral Sul do Algarve. Com o presente projeto pretende-se executar três intervenções de defesa
costeira ativa em litoral geomorfologicamente distinto (Litoral, de arriba e litoral arenoso).
Esta operação integrada com três tipos de tipologia de intervenção de defesa ativa do litoral diferenciadas de acordo com a
geomorfologia do local (Litoral de Arriba e Litoral Arenoso), na região Algarve, cuja proteção do litoral importa promover, não só
devido aos valores naturais e paisagísticos que a região concentra, mas principalmente porque se trata de uma faixa do território onde
existe uma grande concentração populacional, com uma elevada ocupação urbano-turística, em zonas de risco para pessoas e bens e
com elevada fragilidade dos recursos naturais, pode considerar-se um exemplo de boas práticas.
As tipologias de intervenção que integram a operação permitiram a prevenção e mitigação do risco para os utentes de quatro praias
(Praia dos 3 Castelos, Praia do Amado, Praia do Alvor Nascente, Praia D. Ana), com uma extensão de costa intervencionada de cerca
de 2 km, envolvendo 40.000 habitantes, dotando-as ao mesmo tempo de padrões de qualidade ambiental, paisagística e segurança,
ajustados à sua fruição de forma equilibrada e sustentada, tendo as intervenções sido realizadas de acordo com as orientações dos
instrumentos estratégicos e de ordenamento do território em vigor, respetivamente o Plano Ação do Litoral 2007 e Plano
Ordenamento da Orla Costeira Burgau-Vilamoura.
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Defesa Costeira da responsabilidade da ARH Algarve / APA
Custo Total: € 2.923.642,13
Financiamento Comunitário: € 1.858.376,05

Resultados / Impactos:
- Alimentação Artificial da Praia de Alvor Nascente no concelho de Portimão –
Contribuição para uma melhoria das condições de utilização da praia de Alvor Nascente, através do alargamento da sua parte emersa
bem como do reforço do cordão dunar reforçando-se desta forma, a capacidade do troço costeiro responder a futuras tempestades,
bem como, a capacidade balnear da praia.
- Contenção de Arribas nas praias dos Três Castelos e Amado no concelho de Portimão –
Através do enchimento de duas arribas com inertes provenientes de dragados em depósito na restinga de Alvor (técnica inovadora), foi
possível proteger os solos existentes e diminuir o seu ângulo de inclinação. Complementarmente foi executada uma drenagem subsuperficial que minimizou os eventuais deslizamentos entre os dois tipos de solos.
- Mitigação de risco do acesso à praia D. Ana no concelho de Lagos – por forma a prevenir riscos de queda eminente, foi efetuado o
saneamento da arriba e, a retirada de todos os blocos causadores de possíveis derrocadas.

3.2.2.3 Recuperação do Passivo Ambiental
Durante o ano de 2012, foi aberto um Aviso/Convite para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da
Região Norte apresentar uma candidatura relativa à recuperação ambiental dos resíduos perigosos depositados mas
escombreiras das antigas minas de carvão de São Pedro da Cova, considerada prioritária no Aditamento ao Documento
Enquadrador da APA enquanto sítio contaminado, a apresentar ao Regulamento Específico de Recuperação do Passivo
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Ambiental, que foi aprovada ainda em 2012.
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Quadro nº 40 - Ponto de situação dos Avisos do Domínio de Intervenção Recuperação do Passivo Ambiental
Dotação
de cada
Encerramento
Aviso
(Fundo)

Candidaturas

Aprovações

unid: mil euros
Indicadores Financeiros

Execução

Taxa
Taxa
Taxa
Compr Execuç Realiza
omisso
ão
ção

Avisos

Abertura

POVT-34-2008-10

17-Mar-08

15-Dez-08

95.000

11

18.696

9

9.247

6.796

6.607

10%

7%

73,5%

POVT-34-2009-29

05-Ago-09

26-Fev-10

78.000

9

45.177

9

38.718

11.750

13.858

50%

15%

30,3%

POVT-34-2010-39

23-Ago-10

29-Out-10

35.000

4

3.355

3

1.358

942

1.163

4%

3%

69,4%

POVT-34-2012-46

18-Abr-12

18-Mai-12

11.500

1

11.204

1

11.145

0

0

97%

0%

0,0%

25

78.433 22

60.468

19.488

21.628

Total

nº

Fundo

nº

Fundo

EX

PG

32,2%

Apesar de ter existido um acréscimo no nível de compromisso face a 2011 (cresceu 9%), verifica-se que o efeito da
aprovação na nova candidatura e do aumento da taxa de comparticipação para 85% (apesar de pouco expressivo, dado
que só abrangeu 3 operações das 21 aprovadas à data da reprogramação da taxa), foi parcialmente mitigado pelas
descativações de 6,9 milhões de euros decorrentes da implementação da RCM nº 33/2011, de 15 de Março, e que
respeitam exclusivamente à revisão em baixa dos montantes aprovados das operações.

Quadro nº 41 – Fundo comprometido e executado na Recuperação do Passivo Ambiental
unid: euros

Eixo II/DI Recuperação do Passivo Ambiental

2012/2011

Aumento de taxa
Novas aprovações Descativações
para 85%
Fundo
comprometido

55.361.993

Fundo executado

12.522.506

Variação

2012

2011

2.778.177

9.178.540

-6.850.253

Total
60.468.457

19.487.930

9%
56%

Relativamente à taxa de realização do domínio, 32,2%, a mesma continua relativamente baixa pois apesar do Fundo
executado ter assinalado um progresso assinalável (cresceu 56% face a 2011), a operação aprovada em 2012 não
registou, até ao final daquele ano, qualquer execução.
De realçar que, à semelhança do que foi referido no domínio de intervenção Ciclo Urbano da Água, a evolução no Fundo
executado tem origem no grau de avanço da execução registado pelas operações, na medida em que o efeito do
aumento da taxa de comparticipação só se fez sentir em duas das operações aprovadas, já que a terceira que beneficiou
do aumento de taxa não apresentou execução durante o ano de 2012. Para este avanço, contribuíram igualmente os

montante total de pagamentos efetuado), o que se revela muito significativo para as entidades cuja taxa de
cofinanciamento se mantém nos 70%.
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pagamentos a título de adiantamento na modalidade top-up realizados, que ascenderam a 2,3 milhões de euros (10% do

No que respeita ao contributo deste Domínio de Intervenção para a concretização do Eixo Prioritário II, destaca-se a
conclusão de 7 projetos de recuperação de áreas contaminadas (Remoção dos Resíduos Depositados no Parque de
Lamas de Zinco do Parque Empresarial do Barreiro e Remoção de Resíduos Depositados no Vazadouro Central e nas
Zonas Poente e Nascente do Vazadouro 1 dos territórios da ex-Siderurgia Nacional e as relativas a estudos e projetos Projeto para reabilitação da célula de lamas não estabilizadas da ETAR de Alcanena, Projetos nas Envolventes à
Escombreira da Barragem Velha e Zona Industrial da Urgeiriça - 2.ª Fase, Implementação de Ações Prioritárias para
Recuperação do Passivo Ambiental nos Territórios da Quimiparque -1ªFase: Estudo final de caracterização do estado de
contaminação dos solos e águas subterrâneas, Implementação de um conjunto de Ações Prioritárias para Recuperação
do Passivo Ambiental dos Territórios da Ex-Siderurgia Nacional e Monitorizações de Controlo Periódico e Acções de
Tratamento de Efluentes - Fase 2009-2011) e de 6 projetos de reabilitação de áreas mineiras degradadas (3ª Fase de
Recuperação na Área Mineira de Aljustrel, Recuperação Ambiental da Área Mineira do Lousal, Obras de Remediação
Ambiental na Área Mineira de Rosmaneira e as operações relativas a estudos e projetos - Projetos de Execução e Estudos
de Incidência Ambientais em Vinte Áreas Mineiras Radioactivas, Monitorizações de Controlo Periódico e Acções de
tratamento de Efluentes nas áreas mineiras e Monitorizações de Controlo Periódico e Acções de tratamento de Efluentes
nas áreas mineiras).
Relativamente à área reabilitada, no âmbito de intervenções de recuperação de passivos ambientais (áreas degradadas e
contaminadas) (Core Indicator 29), verifica-se que no final de 2012, a mesma atingiu 4,26 km2 para uma realização
contratada de 8,22 km2.
No final de 2012, e tendo em perspectiva as operações a transitar dos POR neste domínio de intervenção, consideramos
que a meta definida para o indicador 17. Nº de projetos de reabilitação de áreas mineiras degradadas será atingida.
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Trabalhos na Ribeira da Patanha e selagem final da Barragem Nova – Mina de Urgeiriça da responsabilidade da EDM, SA
Custo Total: 8.813.313,88€
Financiamento Comunitário: 5.947.419,72
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Na Recuperação de Passivos Ambientais, distingue-se a operação “Trabalhos na Ribeira da Patanha e selagem final da Barragem
Nova” que se integra no âmbito da requalificação ambiental da área Mineira da Urgeiriça, sendo que as ações previstas correspondem
às ações de natureza física, objeto de parte dos projetos de execução aprovados no âmbito de outra operação, também cofinanciada,
neste domínio, por este Programa Operacional.
Com o conjunto de ações preconizadas nesta operação, a EDM pretende assegurar a continuidade da recuperação ambiental da
antiga área mineira da Urgeiriça que se constitui como a área de maior impacte no conjunto das antigas minas dos radioativos,
contribuindo desta forma para a prevenção de riscos, valorização ambiental e socioeconómica do território em que se insere a área
mineira em questão, proporcionado melhores condições para o uso futuro do solo, por forma a garantir simultaneamente, a proteção
da escorrência superficial adequada e criar espaços relvados de usufruto da população residente numa perspetiva de lazer e ao mesmo
tempo assegurar a segurança de pessoas.
Assim, esta operação constitui um exemplo de boas práticas, tendo em conta que contribui para a reabilitação da envolvente
paisagística e a preservação do património abandonado pelas antigas explorações, não só ao nível da descontaminação, eliminando
os fatores de risco que constituem ameaça para a saúde e segurança públicas resultante da contaminação das águas e solos, mas
também da inserção no contexto urbano da Urgeiriça, mantendo as suas vivências e disponibilizando o espaço para usufruto e lazer da
população residente, criando percursos alternativos para circulação pelo espaço urbano, modelação do terreno, assegurando
conjuntamente, a segurança da população.

3.2.2.4 Prevenção e Gestão de Riscos
Este domínio de intervenção ficou marcado por várias alterações ocorridas durante o ano de 2012 e que marcaram o seu
desempenho no decurso daquele ano:


No âmbito da reprogramação estratégica do POVT, foi previsto um montante indicativo de 29 milhões de euros
para novas candidaturas deste domínio, designadamente para intervenções que se enquadram na área de
intervenção do Ministério da Administração Interna e na área de intervenção do Ministério da Agricultura, Mar,
Ambiente e Ordenamento do Território;



Transição de 102 operações dos PO Norte, Centro e Alentejo, aprovadas no âmbito do FEDER, para o Fundo de
Coesão do POVT relativas às Ações materiais de Prevenção e Gestão de Riscos, que preveem a aquisição de
equipamento operacional de proteção civil;



Efeitos “Operação Limpeza” no nível de compromissos deste domínio – anulação/rescisão de 6 operações, que
conjuntamente com reprogramações em baixa conduziram à descativação de 2,2 milhões de euros;



Aumento das taxas de comparticipação para 85% para as operações da responsabilidade das entidades que
integram o perímetro de consolidação das contas públicas (no caso deste domínio de intervenção, de
Municípios) e para as Associações Humanitárias de Bombeiros.

Tratando-se de um domínio concorrencial, verifica-se que, no final de 2012, existia uma taxa de aprovação bruta de 79%
e uma taxa de admissibilidade de 81% (no que se refere ao número de candidaturas), sendo as taxas mais elevadas de
entre os domínios concorrenciais do POVT.
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No que respeita ao ponto de situação dos Avisos, em 2012 é a que se apresenta no quadro nº 42:
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Quadro nº 42 - Ponto de situação dos Avisos do Domínio de Intervenção Prevenção e Gestão de Riscos
Dotação
de cada
Encerramento
Aviso
(Fundo)

Candidaturas

Aprovações

unid: mil euros
Indicadores Financeiros

Execução

Taxa
Taxa
Taxa
Compr Execuç Realiza
omisso
ão
ção

Avisos

Abertura

ALENT-36-2010-01

12-Jan-10

03-Mai-10

Transitado

6

1.356

6

1.953

45

145

2%

ALENT-36-2010-04

03-Nov-10

31-Jan-11

Transitado

13

4.637 13

5.406

0

187

0%

CENTRO-36-2011-04

04-Fev-11

31-Mar-11

Transitado

38

4.561 38

5.071

891

661

18%

ALENT-36-2011-01

16-Mar-11

16-Mai-11

Transitado

1

1

1.058

0

0

0%

NORTE-36-2011-02

03-Jun-11

14-Jun-11

Transitado

44

12.757 44

11.656

355

1.534

3%

102

24.182 102

25.144

1.291

2.527

5%

Regulamento "Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e
Tecnológicos - Ações Materiais"

nº

Fundo

871

nº

Fundo

EX

PG

POVT-35-2008-14

01-Abr-08

30-Jun-08

35.000

33

47.265 14

27.903

20.200

20.174

POVT-35-2008-19

16-Dez-08

10-Mar-09

40.000

71

45.006 49

44.512

30.660

POVT-35-2009-28

06-Jul-09

26-Out-09

50.000

58

47.217 42

37.331

POVT-35-2010-35

14-Jun-10

01-Out-10

30.000

98

38.087 53

POVT-35-2011-41

17-Jan-11

28-Jan-11

20.000

1

16.101

Regulamento "Prevenção e Gestão de Riscos"
Total

0

80%

58%

72%

30.872 111%

77%

69%

12.024

13.215

75%

24%

32%

23.950

8.311

9.649

80%

28%

35%

0

0

0

0%

0%

0%

261

193.676 158

133.695

71.195

73.910

53%

363

217.858 260

158.839

72.486

76.437

46%

No que respeita aos Avisos relativos ao Regulamento Prevenção e Gestão de Riscos, a situação era a seguinte:

Quadro nº 43 – Ponto de situação do Domínio de Intervenção da Prevenção e Gestão de Riscos
Não Admitidas /

Em análise
Aviso

Candidaturas

Reprovadas /
Admissibilidade

Mérito

Desistidas

Aprovadas

POVT-35-2008-14

33

0

0

19

14

POVT-35-2008-19

71

0

0

22

49

POVT-35-2009-28

58

0

1

15

42

POVT-35-2010-35

98

3

5

37

53

POVT-35-2011-41

1

0

0

1

0

Durante o ano de 2012, foram aprovadas 3 candidaturas, encontrando-se 3 em análise de admissibilidade e 6 em análise
de mérito, como podemos ver no quadro anterior.
Para o volume de compromissos do domínio de intervenção no final de 2012, 159 milhões de euros, contribuíram vários
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fatores que se podem resumir da seguinte forma:
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Quadro nº 44 - Fundo comprometido e executado na Prevenção e Gestão de Riscos
unid: euros

Eixo II/DI Prevenção e Gestão de Riscos
2012

2011
Transições
Fundo
comprometido

118.736.674

Fundo executado

45.569.658

Variação

21.077.469

Aumento de taxa
Novas aprovações
para 85%
1.487.201

2012/2011
Descativações

Total

-2.176.878

158.839.034

19.714.567
72.486.309

34%
59%

Verificamos que a evolução do domínio de intervenção ao nível dos compromissos foi marcada pelas transições das
operações dos PO Regionais para o POVT e pelo aumento da taxa de comparticipação para 85%.
A evolução da execução do domínio de intervenção e o acréscimo de 59% de Fundo executado face a 2011 deve-se quer
ao efeito do aumento da taxa de comparticipação, quer à evolução registada na execução real das operações. Os
pagamentos a título de adiantamento na modalidade top-up, que ascenderam a 1,6 milhões de euros, não foram alheios
a esta evolução, contribuindo para o reforço de liquidez de entidades com algumas dificuldades de mobilização da
contrapartida nacional, como é o caso das Associações Humanitárias de Bombeiros.
A taxa de realização do domínio de intervenção é ainda de 46%, existindo uma grande diferença entre a taxa de
realização das operações do Regulamento Específico Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos – Ações
Materiais, que se situa nos 5% e a do Regulamento Específico Prevenção e Gestão de Riscos, que se situa nos 53%. Esta
diferença deve-se ao fato das operações do primeiro Regulamento Específico mencionado, serem operações que
transitaram dos PO Regionais, e que apesar de já terem execução física, e de, em larga medida já terem apresentado
pedidos de pagamento e procedimentos de adjudicação para validação, não foi possível a sua verificação até ao final do
ano.No que respeita ao grau de concretização deste Domínio de Intervenção e o seu contributo para a performance do
Eixo II no final de 2012, temos a destacar a conclusão de 99 das 260 operações contratadas no final de 2012, que se
reflete igualmente no core indicator 31 - Nº de projetos (Prevenção de Riscos). Das 260 operações contratadas, 112
operações referem-se a infraestruturas de proteção civil construídas ou intervencionadas, das quais estão concluídas 51
e 140 referem-se a Aquisição de equipamento operacional, das quais 47 se encontram concluídas.
No que respeita à População que beneficia de medidas de proteção contra incêndios e outros riscos naturais e
tecnológicos (…) na área da prevenção e gestão de riscos, core indicator 33, existem já, no âmbito das operações
concluídas, cerca de 4,3 milhões de pessoas que beneficiam de medidas contra incêndios e outros riscos naturais e
22

tecnológicos, dos 8,5 milhões previstos no âmbito das operações contratadas .
Neste domínio de intervenção, a meta definida para o indicador 18. Nº de projetos de prevenção e gestão de riscos

22

As quantidades apresentadas na tabela 3.2 relativas ao core indicator 33 incluem também as intervenções no âmbito da proteção
costeira, analisadas no ponto 3.2.2.2.
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naturais e tecnológicos na área da proteção civil apoiados será atingida em 2013 com a transição de operações dos POR

no âmbito deste domínio e com a abertura de Avisos para apresentação de candidaturas para a Prevenção e Gestão de
Riscos, conforme o previsto.

Construção de Hangar e Placa de Estacionamento dos Meios Aéreos da responsabilidade do Município de Ponte de Sor
Custo Total de Investimento: € 4.515.950,00
Comparticipação Fundo de Coesão: € 3.486.536,08

No domínio da Prevenção e Gestão de Riscos, realça-se a operação “Construção de Hangar e Placa de Estacionamento dos Meios
Aéreos” que tem como objetivo, o reforço das infraestruturas existentes - Aeródromo Municipal de Ponto de Sor, através da
construção do Hangar e da Placa de Estacionamento para os Meios Aéreos do Estado, inserida na política de salvaguarda e
valorização dos recursos naturais, bem como, no quadro de atuações para o esforço e prevenção, gestão e monitorização de riscos
naturais, operações de salvamento, englobadas numa perspetiva de Proteção Civil
Esta operação distingue-se como “boa prática”, porque permitiu a construção definitiva de uma base aérea, para a Empresa de Meios
Aéreos (EMA), contribuindo assim, para uma melhoria da operacionalidade da capacidade de socorro e da estruturação da rede
nacional de proteção civil, com a consequente correção de vulnerabilidades do território e aumento da resiliência.
Cabe salientar que o Ministério da Administração Interna, para proceder à instalação desta Base Principal dos Meios Aéreos do
Estado, avaliou tecnicamente alguns aeródromos militares e civis, tendo o Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, sido o escolhido para
sediar a Base atrás referida. Desta operação, faz também parte a construção de um Hangar para os Bombeiros, tendo em
consideração as particularidades dos riscos associados a este tipo de infraestruturas.
A área bruta de construção do conjunto do Edifício (Hangar, Zona de Manutenção e Operações) abrange cerca de 4.500m2 e a Placa
de Estacionamento com 25.800 m2, oferecendo um maior grau de operacionalidade à sua capacidade de Socorro, tendo sido este, um
dos aspetos fundamentais a ter em conta.
As infraestruturas já entraram em funcionamento, relevando-se que a manutenção é efetuada pelo Município, com técnicos do
mesmo.
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3.2.2.5 Valorização de Resíduos Urbanos
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No âmbito do domínio de intervenção Valorização de Resíduos Urbanos, apesar de não se ter verificado nenhuma nova
aprovação de candidaturas, o desempenho do domínio ficou marcado pelos seguintes aspetos:


No âmbito da reprogramação estratégica do POVT, foi previsto um montante indicativo de 26 milhões de euros
para novas candidaturas deste domínio, designadamente para intervenções relativas a infraestruturas de
valorização energética e orgânica de Resíduos Urbanos Biodegradáveis (RUB), incluindo produção de
combustíveis derivados de resíduos e produção de energia através de biogás e ainda para operações na área da
otimização da gestão de resíduos, nomeadamente através da melhoria de processos relativos à recolha seletiva,
à capacidade das unidades de triagem e ainda para equipamentos para a produção de biogás de aterro;



Abertura de dois Avisos, um relativo ao Regulamento Específico Infraestruturas Nacionais para a Valorização de
Resíduos Sólidos Urbanos e outro para o Regulamento Específico Otimização da Gestão de Resíduos;



Transição de 6 operações dos PO Norte e Centro, aprovadas no âmbito do FEDER, para o Fundo de Coesão do
POVT, relativas a Ações no âmbito da Otimização da Gestão de Resíduos (recolha seletiva, unidades de triagem
e produção de biogás de aterro);



Aumento das taxas de comparticipação para 85% para as operações da responsabilidade das entidades que
integram o perímetro de consolidação das contas públicas, no caso deste domínio de intervenção, de
Municípios e empresas municipais.

Relativamente aos dois avisos abertos em Dezembro, o prazo para apresentação de candidaturas ainda estava a
decorrer no final de 2012.

Quadro nº 45 - Ponto de situação dos Avisos do Domínio de Intervenção Valorização de Resíduos Urbanos
Dotação
de cada
Encerramento
Aviso
(Fundo)

Candidaturas

Aprovações

unid: mil euros
Indicadores Financeiros

Execução

Taxa
Taxa
Taxa
Compr Execuç Realiza
omisso
ão
ção

Avisos

Abertura

NORTE-60-2010-05

19-Out-10

29-Out-10

Transitado

1

148

1

157

133

146

84,7%

CENTRO-60-2010-04

20-Dez-10

28-Jan-11

Transitado

5

11.701

5

10.503

8.647

9.296

82,3%

6

11.848

6

10.660

8.780

9.443

82,4%

Regulamento "Optimização da Gestão de Resíduos"

nº

Fundo

nº

Fundo

EX

PG

POVT-59-2007-06

28-Dez-07

30-Abr-08

120.000

8

148.907

4

102.807

78.808

80.060

86%

66%

76,7%

POVT-59-2009-26

01-Jun-09

15-Set-09

20.000

8

62.643

7

48.353

13.650

18.567 242%

68%

28,2%

POVT-59-2012-55

04-Dez-12

15-Jan-13

20.000

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0,0%

POVT-60-2012-56

04-Dez-12

15-Jan-13

6.000

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0,0%

16

211.550 11

151.159

92.458

98.627

61,2%

Total

22

223.399 17

161.820

101.238

108.070

62,6%
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Regulamento "Infra-estruturas Nacionais para a Valorização de
Resíduos Sólidos Urbanos"
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O concurso POVT-59-2009-26 tem uma taxa de compromisso de 242% (quando consideramos o Fundo aprovado vs a
dotação de Fundo posta a concurso) em virtude do aumento da taxa de cofinanciamento de algumas das operações
aprovadas no âmbito deste Aviso para 85%.
Tratando-se de um domínio concorrencial, no âmbito dos Avisos abertos, quer a taxa de admissibilidade das
candidaturas, quer a taxa de aprovação bruta, situa-se nos 77% (quando considerado o número de candidaturas).
Também neste Domínio de Intervenção e por força das circunstâncias relevantes explicitadas anteriormente, existiram
alguns aspetos que contribuíram para o comportamento dos níveis de compromisso:

Quadro nº 46 - Fundo comprometido e executado na Valorização de Resíduos Sólidos
unid: euros

Eixo II/DI Valorização de Resíduos Urbanos

Fundo
comprometido

141.163.539

Fundo executado

65.786.795

Variação

2012

2011

2012/2011

Transições

Aumento de taxa
para 85%

Reforços

Total

10.570.907

9.912.548

172.771

161.819.765

101.237.960

15%
54%

Como se pode verificar, o montante comprometido aumentou 15% face a 2011 em virtude da transição de operações,
das operações que beneficiaram do aumento da taxa para 85% e ainda do reforço de verbas de algumas operações.
Neste caso, ao contrário dos restantes, devido ao grau de implementação do domínio de intervenção, os efeitos da
aplicação da RCM nº 33/2012, de 15 de Março não tiveram expressão.
Também neste domínio de intervenção, o Fundo executado cresceu 54% em relação ao Fundo executado em 2011 por
via da execução das operações no terreno, mas também por via do aumento de taxa (embora apenas 6 operações
tenham beneficiado desta possibilidade).
Pode ainda verificar-se que a taxa de realização do domínio de intervenção é de 62,6%, bastante expressiva quando
comparada com os restantes domínios cujo progresso foi analisado anteriormente, destacando-se a taxa de realização
relativa ao Regulamento Específico Otimização da Gestão de Resíduos, que apresenta uma taxa de realização de 82,4%.
Para o avanço verificado na execução deste domínio, contribuíram também os pagamentos efetuados na modalidade de
adiantamento top-up (4,7 milhões de euros) e o financiamento da contrapartida nacional através do Empréstimo Quadro
do BEI (em 2012 foi desembolsado, para 3 operações, um montante de 3,6 milhões de euros), o que constitui um reforço
de tesouraria das entidades beneficiárias deste domínio que lhes permite implementar os projetos no terreno, como

Previamente à análise dos progressos ao nível da realização do Eixo no que concerne aos indicadores da tabela 3.2 é de
referir que, no âmbito da reprogramação estratégica do POVT, foram introduzidos três novos indicadores de Eixo
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seguidamente vamos poder observar.

(identificados a sombreado na tabela 3.2) e que têm como objectivo refletir o contributo do POVT para as intervenções
que se realizam no âmbito da Valorização dos Resíduos Urbanos, nomeadamente para a produção de combustíveis
derivados de resíduos (CDR), para a produção de energia através de biogás e para o aumento de capacidade das
unidades de triagem.
Após esta nota prévia, é de destacar o nível de concretização deste domínio de intervenção que apresenta um
comportamento coincidente no que respeita ao grau de implementação físico e financeiro.
O indicador de Eixo 22 - Capacidade instalada de valorização orgânica e energética de RUB no âmbito dos projetos
financiados pelo POVT (mil ton/ano), foi revisto em alta existindo dois fatores que contribuíram para esta revisão:
reprogramações das operações e ajustamentos nalgumas quantidades de capacidade instalada que não estavam
corretas (o indicador refere-se à capacidade instalada e não ao acréscimo de capacidade instalada).
Deste modo, para uma capacidade instalada de valorização orgânica e energética de 420 mil toneladas/ano prevista nas
operações contratadas, correspondentes a 13 Unidades de Tratamento Mecânico e Biológico a construir/ampliar, as
operações concluídas já contribuem para 255 mil toneladas/ano de capacidade instalada (correspondentes a 4 unidades
de tratamento mecânico e biológico já construídas e/ou ampliadas).
Apesar de não ser um indicador deste domínio, a informação recolhida no âmbito das operações permite dizer que das
420 mil toneladas/ano que as infraestruturas financiadas estão capacitadas para valorizar organica e energeticamente,
340 mil toneladas/ano correspondem a acréscimo de capacidade instalada. Ou seja, o financiamento do POVT permitiu
aumentar em 81% a capacidade de valorização de RUB anteriormente instalada, sendo que as 5 operações concluídas
que contribuem para este indicador, permitem dizer que o acréscimo de capacidade instalada já concretizado é de 195
mil toneladas/ano (ou seja, 76% do acréscimo previsto no âmbito das operações financiadas).
Relativamente à capacidade instalada de valorização energética, é possível dizer que os projetos financiados pelo POVT
permitirão produzir, na sua capacidade máxima, 63.797,20 Mhw/ano de energia através de biogás (seja o gerado através
de digestão anaeróbia, seja o biogás de aterro através das 4 unidades de produção apoiadas). Daquela capacidade
esperada, os projetos concluídos já permitem afirmar que a capacidade instalada de produção de energia a partir de
biogás no âmbito dos projetos financiados pelo POVT (indicador de eixo 24) é de 60.461,20 Mhw/ano.
No que respeita à capacidade instalada de processamento das unidades de triagem financiadas – 6 -, verificamos que o
financiamento atribuído permitirá tratar 51,47 mil toneladas/ano nestas unidades, já estando instalada uma capacidade
de 48,97 mil toneladas/ano (correspondente a 4 unidades de triagem já concluídas).
No que respeita às quantidades de RUB efetivamente valorizadas, e por essa via, desviadas de aterro e à produção de
energia através de biogás efetivamente alcançada pelas infraestruturas já em funcionamento, deixamos alguns números



46,67 mil toneladas/ano de RUB já valorizadas orgânica e energeticamente e portanto desviadas de aterro



17.488,17 Mhw/ano de energia já produzida através de biogás



33,67 mil toneladas/ano de resíduos separados nas unidades de triagem
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que demonstram a atividade das infraestruturas já concluídas desde a sua entrada em funcionamento:



2.876.950 pessoas beneficiadas pelas infraestruturas já apoiadas

Pela primeira vez, foi possível apurar realizações contratadas e executadas para o indicador VT-ICN-AAE-018 - Variação
na taxa de desvio de RUB para aterro, que poderá ser observado no anexo VIII.
Deste modo, podemos dizer que se espera que as infra-estruturas financiadas provoquem uma variação negativa de
cerca de 39% no desvio de RUB para aterro. Ou seja, com a entrada das infraestruturas em exploração, a taxa de desvio
de RUB para aterro terá uma redução de 39% face à taxa de desvio de RUB para aterro antes da entrada em exploração
dessas infraestruturas. No que respeita ao que resulta das infraestruturas já em exploração face à situação business as
23

usual, já se conseguiu concretizar uma redução naquela taxa de desvio de 3% .
Também para o indicador VT-ICN - Anual-021 - População abrangida por ações de sensibilização e estímulo à reciclagem
e reutilização de resíduos apresentado no anexo I, é possível avançar que os projetos apoiados permitem abranger
391.343 pessoas, já tendo sido beneficiadas por estas campanhas cerca de 115 mil pessoas.
Com a transição de projectos dos POR prevista no âmbito deste domínio de intervenção e com a aprovação das
candidaturas apresentadas no âmbito dos dois Avisos à apresentação de candidaturas lançados no final de 2012, esperase vir a atingir as metas relativas aos seguintes indicadores, apesar do grau de concretização face à meta que
apresentam no final de 2012 (apresenta-se o grau de concretização face à meta considerando a realização contratada):
22. Capacidade instalada de valorização orgânica e energética de RUB no âmbito dos projetos financiados pelo POVT (mil
ton/ano) – 78%
23. Capacidade instalada de produção de combustível derivado de resíduos (CDR) (mil ton/ano) – 0%
25. Capacidade de processamento da unidade de triagem (mil ton/ano) – 37%
26. Nº de Projetos de Resíduos Sólidos – 31%

Unidade de tratamento mecânico e biológico por digestão anaeróbia da responsabilidade dos Resíduos do Nordeste, EIM
Custo Total: € 19.093.967,00
Comparticipação Comunitária: € 15.808.034,67
No domínio da Valorização de Resíduos Urbanos, evidencia-se a operação ”Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico por Digestão
Anaeróbia” que consiste na construção de uma Unidade de TMB, com a capacidade para tratar cerca de 10.000 t/ano de RUB,
incluindo separação mecânica e valorização orgânica por digestão anaeróbia.
Para o efeito e como boa prática, releva-se, a implementação da Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico no Aterro Sanitário de
Urjais, em Mirandela, que dotará o conjunto dos treze municípios do Sistema Intermunicipal do Nordeste Transmontano, abrangendo
uma área total de 6.996 Km2 e cerca de 157 mil habitantes, dos meios necessários, para poder passar a valorizar Resíduos Urbanos
Biodegradáveis (RUB).
Prevê assim, esta operação, uma solução integrada para a valorização de RSU produzidos anualmente no Sistema (provenientes da
recolha seletiva e provenientes da recolha indiferenciada).

De notar que a variação da taxa de desvio de RUB para aterro indicada como a derivada da entrada em exploração das
infraestruturas tem como pressuposto as quantidades de RUB efetivamente produzidas nos anos anterior e de entrada em exploração
da infraestrutura e das quantidades de RUB efetivamente depositadas em aterro nesses anos.
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Este projeto, em linha com estabelecido no PERSU II, permite reduzir significativamente a quantidade de resíduos depositados em
aterro para níveis inferiores a 50% do total de RSU produzidos, melhorando deste modo, a eficiência do processo e consequentemente
a qualidade de vida dos habitantes.
Traduz-se portanto este projeto, numa oportunidade para a região de Trás-os-Montes, em termos económicos, ambientais e sociais,
pois constitui um foco de empregabilidade (criação de novos postos de trabalho) e num potencial mercado inovador através da
comercialização do composto orgânico produzido e da energia elétrica obtida através da valorização do biogás gerado no sistema,
restabelecendo a economia da região.

3.2.2.6 Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva
O domínio de intervenção Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva foi marcado, em termos de progresso no ano
de 2012, pelos seguintes aspetos:


No âmbito da reprogramação estratégica do POVT, foi previsto um montante indicativo de 70 milhões de euros
para novas candidaturas de infraestruturas do sistema primário de abastecimento de água do Empreendimento
de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA);



Abertura de um Aviso/Convite com a dotação definida no envelope financeiro para apresentação de
candidaturas relativas àquelas infraestruturas;



Transição de 7 operações do Eixo V para o Eixo II após clarificação sobre o contributo destas operações para as
prioridades comunitárias de proteção do ambiente, previstas no 6º Programa de Ação em matéria de Ambiente
para o abastecimento de água, concretizando deste modo os pressupostos da reprogramação técnica de 2011;



Aumento das taxas de comparticipação para 85% para as operações deste domínio de intervenção.

Até ao final de 2012, tinham sido apresentadas 14 candidaturas no âmbito dos dois avisos abertos neste domínio,

2011, não havendo ainda decisão relativamente às duas candidaturas entradas até 23 de Novembro de 2012, no âmbito
do 2º Aviso, atendendo a que as mesmas foram posteriormente reformuladas, tendo a sua versão final dado entrada em
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estando aprovadas 9 que entraram ao abrigo do período de candidaturas em contínuo que foi encerrado no final de

março de 2013 (em 2009, três candidaturas, a pedido da entidade executora – EDIA, SA, foram canceladas e os
respetivos contratos de financiamento rescindidos, para absorção de Fundos do QCAIII).

Quadro nº 47 - Ponto de situação dos Avisos do Domínio de Intervenção Empreendimento de Fins Múltiplos de
Alqueva
Dotação
de cada
Encerramento
Aviso
(Fundo)

Candidaturas

Aprovações

unid: mil euros
Indicadores Financeiros

Execução

Taxa
Taxa
Taxa
Compr Execuç Realiza
omisso
ão
ção

Avisos

Abertura

POVT-55-2007-01

21-Dez-07

22-Dez-11

275.000

12

198.218

9

197.327

154.631

161.345

72%

56%

78%

POVT-55-2012-51

17-Out-12

23-Nov-12

70.000

2

111.669

0

0

0

0

0%

0%

0%

14

309.886

9

197.327

154.631

161.345

Total

nº

Fundo

nº

Fundo

EX

PG

78,4%

No que respeita ao nível de compromisso deste domínio, a evolução verificada no ano de 2012 reflete essencialmente as
transições das operações anteriormente enquadradas no Eixo V e o aumento das taxas de cofinanciamento destas
operações para 85%:

Quadro nº 48 - Fundo comprometido e executado no Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva
unid: euros

Eixo II/DI Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva
2012

2011

Fundo comprometido

Fundo executado

Eixo II

69.400.659

Eixo V

92.363.901

Eixo II

57.102.249

Eixo V

37.755.488

Variação

Transições

Aumento de taxa
para 85%

92.363.901

34.822.373

2012/2011
Reforços

Total

739.844

197.326.777

154.630.881

22%

63%

Como podemos verificar, e comparando a situação consolidada Eixo II/Eixo V em 2011 com a situação do domínio de
intervenção no final de 2012 (já na totalidade enquadrado no Eixo II), o nível de compromisso aumentou 22%, quer por
via do aumento da taxa de comparticipação referido anteriormente que por via de reprogramações em alta de algumas
operações quer por revisões efetuadas ao nível das taxas de funding-gap dos projetos, quer por inclusão de novas Ações
que passaram a ser elegíveis após a aprovação da reprogramação do Programa em 2011 (por ex: mini-hídricas).
No que respeita ao Fundo executado, a variação de 63% deve-se ao efeito conjugado do aumento das taxas de

que correspondeu a um acréscimo de Fundo executado de 32,5 milhões de euros (líquido do efeito do aumento da taxa).
Isto significa que a variação da execução “real” da execução do domínio de intervenção se situa nos 34%.
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comparticipação para 85% (acréscimo de 27,3 milhões de euros executado) e da evolução da execução das operações,

De realçar também que a EDIA, SA, beneficiário único deste domínio de intervenção, recebeu adiantamentos a título de
top-up no montante de 4,3 milhões de euros, o que capacita esta empresa do sector empresarial do estado com alguma
liquidez para a realização dos investimentos que permite mitigar os constrangimentos relativos aos níveis de
endividamento desta entidade.
No que respeita ao contributo das operações aprovadas e contratadas para a concretização dos objetivos do Eixo II, o
mesmo já é significativo, como podemos constatar pela evolução associada aos indicadores de eixo da tabela 3.2. Quer o
indicador de eixo 19 (nº de barragens da rede primária do EFMA construídas), quer o indicador de eixo 20 (nº de km de
Extensão da rede primária do EFMA construída) tiveram uma evolução muito significativa no que respeita à realização
contratada, devido às reprogramações a que as operações foram sujeitas – passaram 2 para 4 barragens e de 44,13 km
para 132,85 km de extensão de rede primária construída, respetivamente. Relativamente ao nível de concretização,
destaca-se o avanço do indicador de eixo 20, com 111,8 Km já construídos.
O indicador Acréscimo de População Servida com Sistemas Públicos de Abastecimento de Água (indicador de Eixo 21)

24

foi revisto em alta após a confirmação dos pressupostos da reprogramação de 2011 relativamente ao enquadramento
de todas as operações do sistema primário de abastecimento de água do EFMA no Eixo II. Esta revisão, conforme
referido anteriormente, passou por contabilizar toda a população que beneficia do abastecimento de água nos sistemas
intervencionados no âmbito das 9 operações aprovadas e actualizar o número de habitantes dos concelhos servidos de
acordo com os Censos 2011. Deste modo, a meta para este indicador já se encontra ultrapassada, estando previsto
beneficiarem das intervenções 144.487 habitantes, encontrando-se já beneficiados cerca de 116.915, população
associada às 5 operações já fisicamente concluídas.
No caso dos indicadores 19. Nº de Barragens da rede primária do EFMA construídas e 20. Km de Extensão da rede
primária do EFMA construída, as metas definidas para ambos serão atingidas com a aprovação das candidaturas
apresentadas no âmbito do Aviso que encerrou em Novembro de 2012.
Sendo a igualdade de oportunidades entre as mulheres e os homens, uma prioridade horizontal a todos os Eixos
prioritários do POVT, não assume a mesma expressão em todos eles. No caso específico do Empreendimento de Fins
Múltiplos de Alqueva, que integra uma estrutura de operações que correspondem essencialmente a projetos de
infraestruturas e equipamentos pesados, a participação feminina é reduzida, em particular ao nível da mão-de-obra não
especializada.
Também neste domínio de intervenção (à semelhança do Domínio de Intervenção do Ciclo Urbano da Água), as
operações financiadas contribuem para a promoção dos níveis da qualidade e da segurança no abastecimento de água
para consumo urbano e para as atividades económicas desenvolvidas na região abrangida por estas intervenções, não
havendo qualquer tipo de discriminação e sendo este acesso universal.

24

As realizações deste indicador contribuem também para o core indicator 25
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Circuito Hidráulico de Vale do Gaio da responsabilidade da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA
Custo Total – 19.292.515,68 €

Financiamento comunitário – 14.405.733,55€

O “circuito hidráulico de Vale de Gaio” é um projeto que permitirá a ligação da albufeira de Vale do Gaio ao Empreendimento de Fins
Múltiplos de Alqueva – EFMA, que conjuntamente com a albufeira de Pego do Altar, são o início do Sistema das Águas Públicas do
Alentejo, que satisfaz a totalidade das necessidades de água para abastecimento urbano e industrial dos Concelhos de Alcácer do Sal e
Grândola.
A operação em referência envolve os troços do adutor que estabelecem a ligação desde a derivação para a albufeira de Odivelas (no
circuito hidráulico de Odivelas) até ao nó do Torrão, permitindo a adução de água e seu armazenamento, aos reservatórios da Baronia
e de Barras, beneficiando ainda, para além da finalidade do abastecimento público e industrial, novas áreas de regadio localizadas na
margem direita do rio Guadiana, numa área de cerca de 3.923 ha.
Este projeto foi selecionado como projeto “Boas Práticas” por, complementarmente a este objetivo de abastecimento de água às
populações e atividades económicas, integrar ainda uma pequena central hidroelétrica (a mini-hídrica de Odivelas) que ao funcionar,
por um lado, como órgão de dissipação da energia associada à entrega dos caudais distribuídos pela ligação Alvito – Vale do Gaio, e
com origem na albufeira de Alvito e, por outro, permitir a produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável de energia
(energia hídrica), assume um papel determinante na otimização e maximização dos investimentos da rede primária, e na maximização
do aproveitamento do potencial hídrico por explorar, possibilitando a produção de energia através do normal funcionamento do
referido circuito hidráulico contribuindo, complementarmente, para os objetivos da politica energética nacional na redução da sua
dependência face ao exterior e na redução da emissão de gases com efeito de estufa (GEE), pela exploração mais intensiva dos
recursos energéticos endógenos, onde assume particular relevância a energia hídrica.

3.2.3 Problemas significativos encontrados na implementação do Eixo Prioritário e medidas
tomadas

Ciclo Urbano da Água
O ano de 2012 foi marcado neste domínio por três frentes de trabalho muito exigentes: a operacionalização da transição
das operações aprovadas nos PO Regionais do Norte, Centro e Alentejo, a reprogramação dos projetos do grupo AdP, de
forma a ajustá-los à capacidade de execução das empresas num cenário macroeconómico restritivo e no esforço na
melhoria do nível de execução.
A transição das operações dos POR implicou um importante contributo das estruturas transversais do POVT na migração
de dados entre as plataformas informáticas dos POR e do POVT, mantendo a necessária consistência e adaptando-os às
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regras de execução do POVT.
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Por parte da estrutura operacional foi realizado um trabalho de verificação dos elementos que ficaram disponíveis na
base de dados e de articulação, primeiro com os PO e depois como os beneficiários, de forma a consolidar a informação
e a preencher lacunas detetadas, nomeadamente ao nível dos pareceres e licenciamentos ambientais adequados ao
estádio de execução de cada projeto e dos Estudos de Viabilidade Económica e Financeira para os projetos com custo
total superior a 1 milhão de euros. A identificação dos elementos considerados necessários foi integrada na
documentação relativa à aprovação da transição das operações para o POVT e posteriormente efetuado o respetivo
folow-up.
No final de 2012 o processo de integração das operações no POVT encontrava-se concluído e, na grande maioria dos
casos, a execução das operações estava em condições de ser normalmente acompanhada, com a respetiva validação de
despesa e realização dos correspondentes pagamentos da comparticipação comunitária.
Por outro lado procedeu-se à reprogramação das 24 operações da responsabilidade das empresas do Grupo AdP,
reduzindo o âmbito da maioria das operações. As alterações verificadas foram bastante significativas e levaram em
alguns casos a que fosse solicitada ao Organismo Intermédio a verificação da manutenção das respetivas condições de
mérito, de forma a assegurar que as alterações sofridas não punham em causa o mérito das mesmas, de acordo com os
critérios do Aviso no âmbito do qual foram aprovadas.
Este processo que implicou uma diminuição de 40,8 milhões de euros de Fundo comprometido, encontrava-se bastante
avançado mas não concluído no final de 2012, sobretudo por, no final do ano, se ter priorizado o aumento dos níveis de
execução do Domínio de Intervenção, o que ficou bem expresso nos indicadores de realização já avançados. Foram
efetuados contatos com todos os beneficiários, mobilizando-os no sentido de apresentarem toda a despesa realizada ou
realizada e paga, não apenas para efeitos de reforço da respetiva tesouraria mas para que pudessem satisfazer os
compromissos com os respetivos fornecedores, nomeadamente porque o pagamento da comparticipação comunitária
nos projetos aprovados concorre para diminuir a degradação do tecido económico no setor da construção, um dos mais
afetados pelo ajustamento e que maiores níveis de desemprego gerou nos últimos anos.

Proteção Costeira
No domínio de intervenção Proteção Costeira, o ano de 2012, principalmente no 1º e 2º trimestres, foi marcado pelo
processo de fusão da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P (APA), no âmbito do Decreto-lei nº 56/2012 de 12 de março,
em que a maioria dos organismos beneficiários deste domínio (70%), como sejam as Administrações das Regiões
Hidrográficas (ARH) e o Instituto da Água, IP (INAG), foram integrados na APA, I.P, o que resultou num processo de
alteração de beneficiário com a consequente realização de adendas aos contratos de financiamento.
Este processo de fusão da APA pressupôs alterações nas equipas técnicas, nos procedimentos internos e no próprio
processo de consolidação orçamental a que a APA foi sujeita, não permitindo numa primeira fase alcançar um ritmo de

numa articulação estreita entre o POVT e a APA, no sentido de rever os cronogramas financeiros e temporais das
operações, levando à realização de reprogramações financeiras em baixa no sentido da descativação de montantes
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execução desejável. Decorrente deste processo, foi despoletada uma fase de reavaliação das operações em execução,

executados abaixo do previsto, assegurando sempre a manutenção dos objetivos da operação. O processo de
reavaliação das operações da APA resultou no sentido de agilizar a execução das operações com baixa execução (< 50%)
e de concluir as operações já com avançado estado de execução (> 50%), levando à entrega dos respetivos relatórios
finais.
Um outro beneficiário do domínio Proteção Costeira é o Instituto Geográfico Português que também foi alvo de um
processo de fusão no âmbito do Decreto-lei nº 7/2011 de 17 de Janeiro, sendo integrado na Direção Geral do Território,
a qual assumiu a operação Sistema de Informação para Apoio à Reposição da Legalidade (SIARL) na Orla Costeira
Continental, resultando nalguma morosidade e impasse na execução decorrente dos procedimentos administrativos e
ajustamentos face ao início da atividade da nova estrutura orgânica.
Os restantes beneficiários deste domínio são as Sociedades Polis e os Municípios que em conjunto representam 30%. No
caso das Sociedades Polis Litoral (Norte, Ria de Aveiro, Sudoeste e Ria Formosa) que têm em execução um conjunto de
operações integradas de requalificação do litoral, maioritariamente de natureza imaterial dizem respeito à
implementação dos estudos, planos e projetos de execução, apresentam como principais dificuldades de execução a
necessidade de se considerarem demolições de construções, expropriações, e relocalizações de zonas em risco, com
impacte direto junto das populações locais, envolvendo processos de consulta pública. A complexidade técnica das
soluções propostas também dificulta a expedita elaboração e emissão de pareceres pelas diversas entidades envolvidas
na gestão do território. No entanto, esta fase já em grande parte ultrapassada ao longo do ano 2012, vai permitir a
agilização de execução das operações de natureza material agora candidatas no Aviso POVT 33-2012-47 (outubro 2012).

Recuperação dos Passivos Ambientais
No ano de 2012, a execução financeira deste domínio de intervenção decorreu a um ritmo bastante aceitável. Tal
situação não é alheia ao facto de apenas uma entidade - EDM, Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA - ser a
beneficiária de 60% das operações aprovadas.
Apesar do progresso registado na execução do Fundo, houve constrangimentos que obstaram a uma maior
concretização das operações, nomeadamente o facto da grande parte das operações terem sido reprogramadas em
baixa. Esta situação resultou fundamentalmente da conjuntura em que o país se encontra, que levou a que grande parte
dos contratos tivessem sido adjudicados por valores bastante inferiores às respetivas estimativas orçamentais. Outro
aspeto que merece realce é a constatação que vários empreiteiros encontram-se em processo de execução fiscal ou em
insolvência, o que também tem afetado a regular implementação das operações.

Prevenção e Gestão de Riscos
A grande maioria das entidades beneficiárias ainda não se encontra verdadeiramente sensibilizada no domínio das

tanto por telefone como nas reuniões bilaterais, constata-se um esforço e entendimento, por parte dos beneficiários, na
submissão da documentação a ser verificada, bem como nos procedimentos aquisitivos subsequentes no âmbito de
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obrigações de contratação pública e todos os seus princípios inerentes. Contudo, após os esclarecimentos prestados

outras componentes. Em 2012 foi também enviada, a todos os beneficiários, uma circular relativa a “boas práticas para
aquisição de equipamentos”.
Apesar das significativas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 18 de Fevereiro (Código de Contratos
Públicos), a verificação do cumprimento dos requisitos exigidos pela regulamentação comunitária e pela legislação
nacional, tem vindo a ser aplicada desde a fase de análise das candidaturas, mediante a análise dos documentos
relativos à escolha do procedimento, ao lançamento do mesmo e à aplicação dos critérios de escolha e seleção de
concorrentes.

Valorização de Resíduos Urbanos
Apesar de ano de 2012, em termos de execução no domínio dos Resíduos s Urbanos ter-se demonstrado bastante mais
favorável, continuaram a persistir algumas dificuldades, em termos de execução ao nível da garantia da contrapartida
nacional, uma vez que a maioria dos beneficiários são empresas intermunicipais, que dependem de financiamento
bancário para a realização do investimento e no contexto atual esse acesso tem tido enormes dificuldades.
Para contornar este constrangimento algumas entidades recorreram, desde 2011, à utilização do EQ-BEI destinado a
financiar uma parte da contrapartida nacional necessária para acelerar a execução dos projetos. Todavia, devido ao
imperativo no cumprimento de condicionantes e o peso administrativo de todo o processo de aprovação e consequente
contratação contribuiu para prorrogação da aprovação e consequentemente da contratação desses financiamentos,
pelo que esta ajuda chegou em 2012 já tardiamente.
Por outro lado, o processo de alienação da EFG, com a movimentação dos potenciais candidatos, a decorrer desde do
final do ano 2012, também trouxe alguma incerteza em termos de evolução do mercado e dos seus stakeholders, o que
se poderá estender até 2015. Todo o processo, a decorrer, de alienação da EGF, com privatização de parte do seu
capital, determina um novo paradigma no sector dos Resíduos, com diversas alterações significativas, como a lei que
permite a abertura da maioria do capital dos sistemas de resíduos a privados, o novo modelo de regulação económica e
a lei orgânica que reforça as competências da ERSAR (Entidade Reguladora dos Sectores da Águas e Resíduos) que está
em discussão pública.
Por fim, o acolhimento no POVT das operações transitadas dos POR que incluíam intervenções que visavam otimizar as
redes existentes de recolha seletiva, otimização de sistemas de triagem, valorização energética do biogás de aterros,
entre outras, contribuíram juntamente com as restantes tipologias das demais operações já submetidas ao POVT para
essas mesmas entidades, para uma visão estratégica, valorizando a cadeia de valor para cada um dos sistemas
municipais, para além de ter contribuído também para o aumento da execução, uma vez que muitas destas operações já
se encontravam concluídas. Todavia, e uma vez que todo processo de transição acarreta uma serie de procedimentos
que é necessário acautelar, o efeito surtido de execução efetiva ocorreu já tardiamente durante o ano de 2012, face ao
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esperado.
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Empreendimento de fins Múltiplos de Alqueva
No decorrer do ano de 2012, o ritmo de execução financeira do domínio de intervenção Empreendimento de Fins
Múltiplos de AlquevaI, continuou a ser pressionado pelas dificuldades de tesouraria sentidas pela EDIA e pela
consequente escassez de liquidez para fazer face ao elevado volume de investimento que tem a seu cargo. Para atenuar
esta dificuldade foi aprovado o aumento da taxa de cofinanciamento já referido anteriormente, bem como a aplicação, a
título temporário, do mecanismo de top-up, que permite que os pedidos de pagamento apresentados a título de
adiantamento ou reembolso sejam efetuados a uma taxa única de 95% até ao limite do saldo final da operação,
permitindo assim o reforço de tesouraria desta empresa do sector empresarial do estado, mitigando os
constrangimentos relativos à liquidez destas entidades.

3.3 Eixo Prioritário III – Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma
dos Açores
3.3.1 Cumprimento de Metas e análise de progressos
A tabela 3.3 apresenta, com base no conjunto de Indicadores de Eixo Prioritário definidos no Programa e nos
Indicadores Comuns Comunitários aplicáveis, os principais resultados alcançados até ao final de 2012 no âmbito do Eixo
III – Redes e Equipamentos Estruturantes na Região Autónoma dos Açores.
Dado que existiram algumas alterações no âmbito da reprogramação de 2012 ao nível dos indicadores deste Eixo, já não
constam nos indicadores de Eixo o indicador Redução da emissão de CO2 - Substituição da produção de eletricidade nas
centrais térmicas por produção renovável e os core indicators 23 - Nº de projetos (energias renováveis); 24 - Capacidade
suplementar de produção de energia a partir de fontes renováveis (em MWh); 28 - Nº de projetos visando a melhoria da
qualidade do ar; 29 - Área reabilitada (em Km2) no âmbito de intervenções de recuperação de passivos ambientais (áreas
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degradadas e contaminadas) e 30 - Redução de emissões de gases com efeito de estufa (CO2 equivalentes Kt).
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Tabela 3.3.: Realização Fí sica do Eixo P rioritário 3

Indicadores

2008

2009

2010

2011

2012

1

1

2

2

-

-

2015

Indicadores Eixo (alínea c) do n.º 1do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Realização Contratada
27. Nº de projetos de reordenamento e
requalificação de portos comerciais nos
Açores

Realização Executada
Meta

1

2

Valor de Referência
Realização Contratada
28. Movimentos beneficiados de
mercadorias (carregadas+descarregadas)
nos Portos da Região Autónoma dos
Açores (ton)

__

__

Realização Executada
Meta

_

_

_

_

95.000

220.000

Valor de Referência
Realização Contratada
29. Movimentos beneficiados de
Realização Executada
passageiros (embarcados
+desembarcados) nos Portos da Região
Autónoma dos Açores (nº de passageiros) Meta

400.000

400.000

400.000

400.000

-

-

270.000

800.000

Valor de Referência
Realização Contratada
30. Nº de lagoas sujeitas a correção de
situações de eutrofização

2

Realização Executada

-

1

Meta

2

Valor de Referência
Realização Contratada

0-10

0-10

31. Qualidade das águas superficiais -estado Realização Executada
eutrófico das lagoas na Região Autónoma
Meta
dos Açores (%)

0-10

0-10

0-10

Valor de Referência
Realização Contratada

1

Realização Executada

-

1

32. Nº de Projetos de Resíduos Sólidos
Meta

3

Valor de Referência
33. Capacidade instalada de valorização
orgânica e energética de RUB no âmbito
dos projetos financiados pelo POVT na
Região Autónoma dos Açores (mil
ton/ano)

Realização Contratada

-

Realização Executada

-

Meta

120,00

Valor de Referência

Indicadores Comuns Comunitários (core indicators )
Transportes

Ambiente

13. Nº de Projectos
(Transportes)

Realização Contratada

27. Nº de projectos de
Resíduos Sólidos

Realização Contratada

1

Realização Executada

Realização Executada

__

__

2

2

-

-

1

1

-

-
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Nota: no âmbito da reprogramação estratégica de 2012, foram incluídos dois novos indicadores de eixo – 30. Nº de lagoas sujeitas a
correção de situações de eutrofização e 33 – Capacidade instalada de valorização orgânica e energética de RUB no âmbito dos
projetos financiados pelo POVT na RAA. Este último indicador teve como objetivo reflectir o contributo dos projetos relativos à
valorização dos resíduos sólidos urbanos na Região Autónoma no âmbito do PEGRA - Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos
Açores
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3.3.2 Análise qualitativa
No que respeita ao Eixo III do POVT, podemos considerar que o ano de 2012 ficou marcado pelo reforço da respetiva
dotação no âmbito da aprovação da reprogramação estratégica do POVT, aprovada em 10 de dezembro de 2012, que
passou de 110 milhões de euros para 175 milhões de euros, o que corresponde a um reforço de 59%.
Em 2012, não foi apresentada qualquer candidatura, tendo sido decididas as duas que transitaram em análise de 2011.

Quadro nº 49 – Ponto de situação dos Avisos do Eixo III

Avisos

Abertura

POVT-57-2008-11

31-Mar-08

Dotação
de cada
Encerramento
Aviso
(Fundo)
22-Dez-11

70.000

Total

Candidaturas
nº

Fundo

Aprovações
nº

unid: mil euros
Indicadores Financeiros

Execução

Fundo

EX

PG

Taxa
Taxa
Taxa
Compr Execuç Realiza
omisso
ão
ção

7

191.016

5

105.589

50.171

51.416 151%

7

191.016

5

105.589

50.171

51.416

72%

48%
47,5%

No ano de 2012, foi aprovada a operação relativa à Central de Tratamento e Valorização de Resíduos da ilha Terceira, da
responsabilidade da TERAMB (ainda não contratada), e obteve decisão de financiamento favorável, a operação relativa
ao Ecoparque da Ilha de S. Miguel (VALORISM), mas que apenas foi confirmada pela Comissão Diretiva do POVT em
2013. Ambas as candidaturas entraram em 2011, ainda ao abrigo do período de apresentação de candidaturas em
contínuo que vigorou atá ao final daquele ano.
A 31 de Dezembro de 2012, o nível de compromisso, respeitante às candidaturas aprovadas, totaliza 212,5 milhões de
euros de despesa pública, a que corresponde um montante total de Fundo de 175 milhões de euros, e uma taxa de
compromisso de 100%.
No entanto, e dado que uma das operações aprovadas só foi confirmada em 2013, a taxa de compromisso efectiva no
final de 2012 é de 60,3%, conforme anexo II.

Quadro nº 50 - Candidaturas Aprovadas até 31 de Dezembro de 2012 no Eixo III
unid: euros
Valores Aprovados
Entidade

Designação do Projeto

Localização

Montante da
Decisão

POVT-13-0157FCOES-000001

Contribuição FC

Requalificação Ambiental das Bacias
AZORINA, SA

Hidrográficas das Lagoas das Furnas e

S. Miguel

8.125.433,00

6.906.618,05

Faial

42.787.750,61

36.369.588,02

Pico

13.050.630,32

11.093.035,77

Sete Cidades

POVT-13-0157-

Portos dos

Requalificação e Reordenamento da

FCOES-000002

Açores, S.A.

Frente Marítima da Cidade da Horta

POVT-13-0157-

Portos dos

Reordenamento do Porto da Madalena -
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Código da Operação

FCOES-000004

Açores, S.A.

Construção de infraestruturas e obras
para melhoramento das condições de
abrigo

POVT-13-0157FCOES-000005

Secretaria Region
al do Ambiente e
do Mar

Centros de Processamento de Resíduos de
Santa Maria, São Jorge, Pico e Faial

Açores

23.797.500,00

20.227.875,00

S. Miguel

88.248.629,00

69.410.655,00

Terceira

36.461.444,72

30.992.228.01

212.471.387,65

174.999.999,85

MUSAMI POVT-13-0157-

Operações

Projeto VALORISM - Ecoparque da Ilha de

FCOES-000006

Municipais do

São Miguel (*)

Ambiente, EIM
TERAMB Empresa
POVT-13-0157FCOES-000007

Municipal de
Gestão e
Valorização

Central de Tratamento e Valorização de
Resíduos da ilha Terceira

Ambiental da ilha
Terceira, EEM

(*) apesar de ter Decisão Favorável de Financiamento do OI, só em 2013 a Comissão Diretiva do POVT confirmou esta decisão.

No que concerne à execução do Eixo, a respetiva taxa, a 31 de dezembro de 2012, situava-se nos 28,7%, existindo um
aparente recuo face a 2011 (31,1%). Esta situação deriva do fato da programação financeira ter aumentado. No entanto,
existiu uma evolução muito favorável neste domínio – a execução aumentou de 34,2 milhões de euros em 2011 para
50,2 milhões de euros em 2012, ou seja um acréscimo de 15,9 milhões de euros, que corresponde a um aumento de
46,5% na execução do Eixo.
O contributo das operações aprovadas e contratadas para os objetivos do Programa, consubstanciando-se nos valores
dos indicadores inscritos na tabela 3.3, tem uma evolução, face a 2011, em relação aos indicadores de Eixo 32 (que
também tem reflexos no core indicator 27), resultante da aprovação da nova operação referida anteriormente. No
âmbito da operação Requalificação Ambiental das Bacias Hidrográficas das Lagoas das Furnas e Sete Cidades, uma das
lagoas já se encontra concluída no que respeita à correção da sua situação de eutrofização.
Com a contratação da operação relativa à Central de Tratamento e Valorização de Resíduos da ilha Terceira, da
responsabilidade da TERAMB e com a confirmação pela Comissão Diretiva do POVT e respectiva contratação da
operação relativa ao Ecoparque da Ilha de S. Miguel (VALORISM), as metas relativas aos indicadores 32. Nº de Projetos
de Resíduos Sólidos e 33. Capacidade instalada de valorização orgânica e energética de RUB no âmbito dos projetos
financiados pelo POVT na Região Autónoma dos Açores serão atingidas.
No caso das metas dos indicadores 28. Movimentos beneficiados de mercadorias (carregadas+descarregadas) nos Portos

da Região Autónoma dos Açores, dado que não se perspetiva a aprovação de mais operações neste Eixo Prioritário, as
metas ficarão àquem do previsto (no caso do indicador 28 não existem operações que contribuam para o mesmo).
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da Região Autónoma dos Açores e Movimentos beneficiados de passageiros (embarcados +desembarcados) nos Portos

Requalificação e Reordenamento da Frente Marítima da Cidade da Horta da responsabilidade de Portos dos Açores, SA
Custo Total de Investimento: 49.098.244,69 €
Financiamento Comunitário: 36.369.588,02€
A frente marítima da cidade da Horta foi objeto de intervenção, com o objetivo de criar as condições necessárias para a promoção e
desenvolvimento do transporte marítimo de passageiros entre as ilhas do triângulo, situadas no grupo central, do arquipélago dos
Açores. A ligação marítima entre as ilhas do Faial, do Pico e de São Jorge foi sempre a mais movimentada dos Açores, no que diz
respeito ao transporte de passageiros, com cerca de 400 mil pessoas movimentadas anualmente.
A intervenção consistiu na criação de uma nova bacia a norte, onde foram construídas um conjunto de estruturas - novo molhe, cais
aderente, ponte cais, duas rampas ro-ro aderentes, terrapleno, esporão de guiamento, gare marítima de passageiros e arranjo do
espaço público envolvente que permitiram a expansão do porto e das atividades portuárias.
As novas infraestruturas proporcionaram uma grande melhoria nas condições das operações de transporte marítimo de passageiros,
aperfeiçoando assim, os fatores de segurança, tanto para os passageiros, como também para os operadores de transporte.

3.3.3 Problemas significativos encontrados na implementação do Eixo Prioritário e medidas
tomadas
No que concerne à execução, tratando-se de uma componente do Programa Operacional pré-determinada em âmbito e
conteúdo e também em beneficiários de natureza exclusivamente pública, as questões relativas à recessão económica
tiveram naturalmente algum impacte, mas não tão significativo que pusesse em causa o desenvolvimento normal do
programa, vincando-se mais os aspetos de natureza processual e administrativa como condicionantes da evolução da
execução mantendo-se como principal dificuldade a complexidade e densidade dos instrumentos de apoio e os
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procedimentos associados.
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3.4 Eixo Prioritário IV – Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma
da Madeira
3.4.1 Cumprimento de Metas e análise de progressos
A tabela 3.4 apresenta, com base no conjunto de Indicadores de Eixo Prioritário definidos no Programa e nos
Indicadores Comuns Comunitários aplicáveis, os principais resultados alcançado até ao final de 2012 no âmbito do Eixo
IV – “Redes e Equipamentos Estruturantes na Região Autónoma da Madeira”. No âmbito da reprogramação estratégica
do POVT e das alterações introduzidas nos indicadores, deixou de ser aplicável a este Eixo o core indicator 28. Nº de
projetos visando a melhoria da qualidade do ar.
Tabela 3.4.: Realização Fí sica do Eixo P rioritário 4

Indicadores

2008

2009

2010

2011

2012

_

_

1

1

-

-

2015

Indicadores Eixo (alínea c) do n.º 1do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Realização Contratada
34. Nº de Projetos de Infraestruturas
ambientais intervencionadas

Realização Executada
Meta

1

2

Valor de Referência
Realização Contratada
35. População servida por infraestruturas
ambientais (águas e saneamento)

__

__

Realização Executada
Meta

_

-

-

-

70%

78%

Valor de Referência
Realização Contratada
36. Nº de Terminais de Gás Natural
instaladas (UAG)

__

__

Realização Executada

_

-

-

Meta

1

1

Valor de Referência
Realização Contratada
37. Nº de Infraestruturas de transporte
intervencionadas

2

2

Realização Executada
Meta

2

2

1

1

1

3

Valor de Referência
Realização Contratada
38. Capacidade de acolhimento de
passageiros de cruzeiros

__

__

Realização Executada
Meta

13.000

13.000

-

-

50.000

600.000

Valor de Referência
Realização Contratada
39. Redução do tempo de viagem,
decorrente de projetos apoiados

61%

61%

Realização Executada
Meta

61%

61%

61%

61%

61%

61%

40. Linhas de Água (ribeiras)
intervencionadas

Realização Contratada

__

-

Realização Executada

-

-

Meta

15

Valor de Referência
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Valor de Referência

Tabela 3.4.: Realização Fí sica do Eixo P rioritário 4

Indicadores

2008

2009

2010

2011

2012

2

2

2

2

2015

Indicadores Comuns Comunitários (core indicators )
Realização Contratada
Transportes

13. Nº de Projectos
Realização Executada

Transportes

Transportes

Transportes

Ambiente

Ambiente

Ambiente

14. Nº de Km de Novas
Estradas

Realização Contratada

15. Nº de Km de Novas
Estradas nas RTE

Realização Contratada

1
1,5

1,5

1,5

1,5

Realização Executada

Realização Executada

20. Valor (em euros/ano) Realização Contratada
dos ganhos nos tempos
de percurso, gerado
pelos projectos de
construção e
Realização Executada
reconstrução de estradas
(mercadorias e
passageiros)
25. Acréscimo de
população servida nos
sitemas de
abastecimento de água
intervencionados
26. Acréscimo de
população servida nos
sitemas de drenagem e
tratamento de águas
residuais
intervencionadas
27. Nº de projectos de
Resíduos Sólidos

Realização Contratada

_

_

Realização Executada

Realização Contratada

_

_

Realização Executada
Realização Contratada
Realização Executada

_

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

-

n.d

-

n.d

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

3.4.2 Análise qualitativa
O ano de 2012 foi marcado por alguns aspetos relevantes no que concerne ao Eixo IV, a saber:


Reforço da dotação do Eixo IV, que passou de 100 milhões de euros para 235 milhões de euros (aumento de
135%) no âmbito da reprogramação estratégica do POVT, aprovada no final de 2012;



Alteração do Regulamento Específico aplicável ao Eixo de modo a possibilitar o aumento da taxa de
cofinanciamento para 85% de todas as operações aprovadas e a aprovar neste Eixo;
Abertura de 2 Avisos/Convites, dirigidos à Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira, para apresentação
de candidaturas relativas à correção torrencial das ribeiras, no domínio da Prevenção e Gestão de Riscos, com
uma dotação global de 71,4 milhões de euros.
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Quadro nº 51 - Ponto de situação dos Avisos do Eixo IV
Dotação
de cada
Encerramento
Aviso
(Fundo)

Candidaturas

Aprovações

Avisos

Abertura

POVT-58-2008-12

31-Mar-08

22-Dez-11

100.000

3

45.114

3

POVT-58-2012-50

28-Set-12

30-Nov-12

68.000

1

67.999

POVT-58-2012-58

21-Dez-12

21-Jan-13

3.400

0
4

Total

nº

Fundo

nº

unid: mil euros
Indicadores Financeiros

Execução

Fundo

Taxa
Taxa
Taxa
Compr Execuç Realiza
omisso
ão
ção

EX

PG

55.778

44.743

45.095

56%

45%

80%

0

0

0

0

0%

0%

0%

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

113.113

3

55.778

44.743

45.095

80,2%

No âmbito do 1º Aviso/Convite, foi apresentada uma candidatura, que no final do ano ainda se encontrava em análise de
admissibilidade. O período do 2º Aviso/Convite ainda se encontrava a decorrer no final do ano.
Apesar de não ter existido aprovação de novas candidaturas, o nível de compromisso do Eixo aumentou em virtude do
aumento da taxa para 85%, o que também se refletiu no Fundo executado.

Quadro nº 52 - Fundo comprometido e executado no Eixo IV
unid: euros

2011

Fundo comprometido

45.935.100

Fundo executado

34.385.278

Eixo IV

Variação

2012
Aumento de
taxa para 85%

2012/2011

9.843.236

Total
55.778.335

44.743.464

21%
30%

Deste modo, o Fundo comprometido aumentou 21% relativamente a 2011 e o Fundo executado aumentou 30%, sendo
que 23% corresponde ao efeito resultante do aumento da taxa para 85%.
Apesar do aumento do Fundo comprometido, na medida em que existiu um reforço na dotação programada, a taxa de
compromisso diminui – passa de 46% para 23,7%. Prevê-se que durante o ano de 2013 se comprometa a restante
dotação do Eixo, quer com as candidaturas que já foram submetidas relativas à correcção torrencial das ribeiras, bem
como com as que ainda serão submetidas em 2013, relativas ao prolongamento do cais de acostagem do Porto do
Funchal e de intervenções nas ribeiras de Santa Luzia e da Ribeira Brava.
No que respeita à taxa de execução do Eixo, 19%, também baixou face a 2011, em que se situou nos 34,4% pelos

teve um avanço significativo devido essencialmente ao aumento das taxas de cofinanciamento das operações
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mesmos motivos explicitados anteriormente (aumento da dotação financeira do Eixo). No entanto, a execução do Eixo

aprovadas, como constatámos anteriormente. No ponto 3.4.3 são dadas algumas justificações para alguns atrasos
verificados na progressão das operações aprovadas e em execução.
Contudo, e dado o avanço registado na realização das operações aprovadas, estando uma delas concluída, a taxa de
realização do Eixo situa-se nos 80,2%, a mais elevada a seguir à mesma taxa do Eixo V.
No caso do Eixo IV foram pagos 352 mil euros de pagamentos a título de adiantamento, na modalidade top-up que
apenas beneficiou uma das operações aprovadas - 3ª Fase do Aterro sanitário da ETRS da Meia Serra, a única que
apresentou pedidos de pagamento em 2012.
O contributo das operações aprovadas e contratadas para os objetivos do Programa, consubstanciando-se nos valores
dos indicadores inscritos na tabela 3.4 não sofreu evoluções face a 2011, dado que não existiram novas candidaturas
aprovadas e/ou contratadas e as dificuldades verificadas na implementação das operações ainda em execução não
permitem alterações na realização contratadas (vide ponto 3.4.3).
No que respeita a concretizações e com a conclusão em 2010 do projeto Ligação em Via Expresso ao Porto do Funchal,
os indicadores de Eixo 35 - Nº de Infraestruturas de transporte intervencionadas e 37 - Redução do tempo de viagem,
decorrente de projetos apoiados, apresentam uma realização executada de 1 e 61%, respetivamente, sendo que no caso
do último indicador, o grau de concretização face à meta de 2015 é de 100%. No que concerne aos core indicators, a
conclusão daquela intervenção contribui para a realização executada dos indicadores 13 - Nº de Projetos de transportes
(1) e 14 - Nº de Km de Novas Estradas e 15 - Nº de Km de Novas Estradas nas RTE (1,5 Km).
Neste Eixo, e dadas as perspetivas de aprovação das candidaturas que entraram ao abrigo dos Avisos abertos no final do
ano e dos Avisos a abrir em 2013, prevê-se que sejam atingidas as metas definidas para os seguintes indicadores: 34. Nº
de Projetos de Infraestruturas ambientais intervencionadas; 35. População servida por infraestruturas ambientais (águas
e saneamento); 37. Nº de Infraestruturas de transporte intervencionadas; 38. Capacidade de acolhimento de passageiros
de cruzeiros e 40. Linhas de Água (ribeiras) intervencionadas.
No caso do indicador 36. Nº de Terminais de Gás Natural instaladas (UAG), dado que o projecto que contribuía para este
indicador não será realizado no actual período de programação, não haverá qualquer contributo para a meta definida.

A construção da 3ª Fase do aterro sanitário configura uma solução técnica e ambientalmente correta, que permite solucionar o
problema do destino final dos resíduos sólidos resultantes dos processos de tratamento instalados na ETRS da Meia Serra e dos que
não podem ser tratados pelos métodos implementados, constituindo uma alternativa à instalação atualmente em utilização (2ª Fase
B), e que, a curto prazo, atingirá a sua capacidade limite.
A construção deste aterro tem subjacente o cumprimento dos requisitos do Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de Agosto, relativo à
deposição de resíduos em aterro (que transpõe a Diretiva n.º 1999/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril, alterada pelo Regulamento (CE)
n.º 1882/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Setembro). Serão construídas células específicas para a deposição de
escórias e de resíduos não passíveis de tratamento por incineração ou compostagem e para a deposição de cinzas provenientes das
instalações de incineração e que são previamente inertizadas.
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“3ª Fase do Aterro Sanitário da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra” da responsabilidade da Valor Ambiente, SA
Investimento Total: € 8.508.453,00
Financiamento Comunitário: € 7.191.385,05

A sua localização numa área adjacente ao local onde se encontra atualmente a ETRS constitui uma medida importante de minimização
de impactes, dado que apresenta a vantagem de concentrar num mesmo local, todas as instalações que integram o sistema de
tratamento de resíduos, tirando partido das sinergias existentes, nomeadamente em termos de minimização e monitorização de
impactes, evitando-se, deste modo, uma intervenção mais pesada num outro local. Para além disso se fosse escolhido um outro local
distanciado da ETRS da Meia Serra, surgiria um impacte adicional, relacionado com o transporte dos resíduos da Estação para esse
local.

Por que motivo este Projeto insere-se na categoria de “Boas Práticas”?
O projeto tem clara complementaridade com a 2ª Fase do Aterro, uma vez que procura assegurar a deposição de resíduos após a 2ª
Fase atingir a sua capacidade;
A infraestrutura acabou por ser uma área anexa à Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS), o que promove a melhoria das
condições para o tratamento de resíduos e minimizando os impactos ambientais, visto ter concentrado num mesmo local todas as
instalações que integram o sistema de tratamento de resíduos; Considera-se uma infraestrutura imprescindível já que é necessário ter
na Região – que se recorde a sua natureza insular e ultraperiférica - um sistema apropriado de gestão de resíduos resultante dos vários
processos de tratamento principalmente o da incineração;
A solução definida para a RAM, consagrada no PERRAM fomenta os processos de reciclagem, compostagem, incineração com
recuperação energética, contribuindo desta forma para a preservação dos recursos naturais, valorizando os resíduos sólidos e o
depósito em aterro;
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Figura Nº 2 - Delimitação da área afeta à ETRS da Meia Serra e identificação da localização da 3ª Fase do Aterro Sanitário

Por fim, e também importante, apesar da suspensão da obra, pelo 2º ano consecutivo, devido às condições climatéricas pouco
favoráveis ao desenvolvimento dos trabalhos, próprias da época de Inverno, foi o único projeto que teve execução no Eixo IV no ano
em analise, devido aos vários condicionamentos registados na assunção de novas aprovações, no ano de 2012.

3.4.3 Problemas significativos encontrados na implementação do Eixo Prioritário e medidas
tomadas
Os principais problemas encontrados na implementação do Eixo prendem-se com as dificuldades das operações
aprovadas e ainda em execução:


No que se refere à operação da responsabilidade da Valor Ambiente – Gestão e Administração de Resíduos da
Madeira, S.A. designada por 3ª Fase do Aterro Sanitário da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia
Serra, a respetiva execução física e mais concretamente a construção do aterro sanitário decorreu num ritmo
normal apesar das dificuldades causadas pelas condições atmosféricas adversas registadas no respetivo local
dos trabalhos, as quais levaram a inevitável suspensão da obra no final do mês de outubro 2012. Na verdade, a
execução desta empreitada tem decorrido em condições climáticas pouco favoráveis, tendo em conta que a
mesma já havia sido suspensa no ano de 2011, fatos que justificam um atraso acumulado face ao calendário
previsto na ordem dos 11 meses;



Quanto ao projeto Infraestruturas do Porto do Porto Santo, aprovado em 2009 e com data de conclusão física
prevista para 30 de novembro de 2013 (de acordo com a proposta de reprogramação em análise) as razões que
justificam a insipiente performance física são sumariamente as seguintes:



Dificuldades de financiamento resultantes da atual conjuntura económico-financeira e que levaram a um
exercício de reavaliação não só da componente Construção mas também das demais componentes do projeto
que estão por realizar, o que conduziu à apresentação de uma proposta de reprogramação temporal, física e
financeira no mês de novembro de 2012;
Implementação do projeto Unidade de Captura e armazenamento de CO2 para valorização energética, da
responsabilidade da EEM, S.A, que veio ocupar uma parte da área do terrapleno (executado no âmbito da
empreitada já concluída e integrada na candidatura do POVT – Grande Reparação do Molhe Principal), situação
que exigiu a alteração da localização e dimensão dos edifícios operacionais, interferindo assim diretamente com
uma das empreitadas previstas pela APRAM na operação em apreço e obrigando uma reflexão cuidada no
âmbito dos trabalhos de preparação do respetivo projeto técnico.
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3.5. Eixo Prioritário V - Infraestruturas e Equipamentos para a Valorização Territorial
e o Desenvolvimento Urbano (FEDER)
3.5.1. Cumprimento de Metas e análise de progressos
A tabela 3.5 apresenta, com base no conjunto de Indicadores de Eixo definidos no Programa e nos Indicadores Comuns
Comunitários aplicáveis, os principais resultados alcançados até ao final de 2012 no âmbito do Eixo V.
Tabela 3.5.: Realização Fí sica do Eixo P rioritário 5

Indicadores

2008

2009

2010

2011

2012

16

71

82

112

58

84

2015

Indicadores Eixo (alínea c) do n.º 1do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Realização Contratada
41. Nº de Escolas intervencionadas ao
abrigo do Programa de Modernização do
Parque Escolar destinado ao Ensino
Secundário financiadas pelo POVT

Realização Executada
Meta

110

112

Valor de Referência
Realização Contratada
42. Nº de Alunos servidos por escolas
intervencionadas ao abrigo do Programa de Realização Executada
Modernização do Parque Escolar
Meta
destinado ao Ensino Secundário
financiadas pelo POVT
Valor de Referência

19.950

86.952

101.616

137.915

77.082

103.190

90.000

138.000

Realização Contratada

84

84

Realização Executada

54

71

43. Nº de Equipamentos Desportivos
Meta

84

Valor de Referência
Realização Contratada
44. População abrangida por equipamentos Realização Executada
desportivos
Meta

991.027

964.822

596.459

802.838
991.027
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Valor de Referência
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Tabela 3.5.: Realização Fí sica do Eixo P rioritário 5

Indicadores

45. Nº de Universidades construídas e/ou
ampliadas/requalificadas

2008

2009

2010

2011

2012

Realização Contratada

17

17

Realização Executada

5

8

Meta

2015

17

Valor de Referência

46.Nº de Alunos servidos pelas
Universidades intervencionadas

Realização Contratada

49.202

51.950

Realização Executada

15.750

23.726

Meta

49.202

Valor de Referência
Realização Contratada

9

7

Realização Executada

-

-

47. Nº de Equipamentos culturais
Meta

9

Valor de Referência
Realização Contratada

20

Realização Executada

15

12

-

5

48. Nº Projetos de soluções inovadoras
Meta

50

12

Valor de Referência
Realização Contratada

1.875.201

49. População diretamente abrangida pelos
Realização Executada
resultados dos projetos de soluções
inovadoras
Meta

3.575.201

1.978.421

532.747

-

278.969

1.000.000

1.978.421

Valor de Referência
Realização Contratada
50. Nº de Replicações por projeto de
soluções inovadoras

2

2,5

Realização Executada
Meta

2,5

1,5

-

-

2

2,5

Valor de Referência
Realização Contratada
51. Nº de Fundos de Desenvolvimento
Urbano Criado no âmbio da iniciativa
JESSICA

_

_

Realização Executada

1

1

1

1

Meta

1

Valor de Referência

Transportes

Ambiente

Educação

22. Acréscimo de
Realização Contratada
população servida por
intervenções de
expansão de sistemas de Realização Executada
transporte urbanos
28. Nº de projectos
visando a melhoria da
qualidade do ar

Realização Contratada

36. Nº de projectos
(Educação)

Realização Contratada

240.182

5

240.182

6

Realização Executada

Realização Executada

16

51

108

279.532

252.629

-

7.114

4

5

-

1

119

129

69

92
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Indicadores Comuns Comunitários (core indicators )

Tabela 3.5.: Realização Fí sica do Eixo P rioritário 5

Indicadores
Realização Contratada
Educação

Reabilitação
urbana

Inclusão Social

37. Nº de Alunos que
beneficiam das
intervenções

2008

2009

2010

2011

2012

19.950

87.763

155.573

170.237

189.865

98.028

126.916

218

225

123

167

203

213

123

163

Realização Executada

39. Nº de projectos que
Realização Contratada
asseguram a
sustentabilidade e
melhoram a atractividade
Realização Executada
das cidades
41. Nº de projectos
dirigidos aos jovens e ás Realização Contratada
minorias, que visam
promover a oferta de
serviços para a igualdade
Realização Executada
de oportunidades e a
inclusão social

44

44

135

111

223

193

2015

A justificação para a diminuição da realização contratada dos indicadores de Eixo 44 e 47 encontra-se nas notas
justificativas da tabela 2.1 no ponto 2.1 deste relatório, no que respeita aos indicadores ICN-Anual-032_b e ICN-Tri014_c, respectivamente.

3.5.2. Análise qualitativa
Com a reprogramação técnica do POVT, aprovada pela Comissão Europeia em dezembro de 2011, foram introduzidas
alterações à estrutura do Eixo V que vieram a ser operacionalizadas apenas em 2012, nomeadamente aquelas que
implicaram a migração de elegibilidade entre Programas ou entre Eixos Prioritários do próprio POVT, como sejam,
respetivamente, os casos da transição da elegibilidade do Domínio de Intervenção Escolas do 2º e 3º Ciclo do Ensino
Secundário para os Programas Operacionais Regionais e a transferência para o Eixo II do POVT (Fundo de Coesão) das
operações no domínio do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva. Por essa razão, e porque a 31 de dezembro de
2012 já não existiam quaisquer operações afetas as estes domínios do Eixo V, o presente ponto do relatório não inclui
informação sobre os seus resultados.
Seguindo o mesmo critério, como o encerramento da elegibilidade do Fundo JESSICA no POVT – com a reprogramação
estratégica do POVT, aprovada em dezembro de 2012, concentrou-se a elegibilidade deste Fundo nos PO Regionais do
Continente – não foi operacionalizado em 2012, o projeto relativo à participação do POVT neste Fundo é ainda
contabilizado e reportado no presente relatório.
O Eixo V ganhou, com as reprogramações acima referidas, coerência interna face aos seus desígnios fundamentais em
torno do desenvolvimento urbano e das redes nacionais de infraestruturas e equipamentos que o sustentam. Ainda
assim, subsistem especificidades relativas aos diferentes domínios que justificam uma análise individualizada de cada um
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deles.
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Ainda antes dessa análise, uma referência à questão da igualdade de género e de oportunidades, já abordada no ponto
2.2. deste relatório. Retoma-se o que aí foi dito a propósito dos equipamentos coletivos, quer no domínio da educação
quer nos domínios da cultura e do desporto, sublinhando o carácter inclusivo destas intervenções, cujo propósito último
é, na infraestruturas escolares, favorecer as condições de igualdade no acesso e no desenvolvimento socioeducativo dos
jovens e a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional das famílias jovens; ou, da mesma forma, ao nível dos
demais equipamentos coletivos, cujo reforço infraestrutural nas suas diversas vertentes – social, recreativa, cultural –
opera efeito idêntico.

3.5.2. 1. Ações Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano
Em 2012 não houve abertura a novas candidaturas neste domínio, pelo que a evolução da sua implementação em
número de operações aprovadas e em execução é exclusivamente explicada pelo efeito da RCM nº 33/2012, de 15 de
Março, que levou à anulação das decisões de financiamento e rescisão dos respetivos contratos de financiamento de 4
projetos, além da reprogramação em baixa de 9 dos 12 projetos que estavam em execução no final do ano. Estes
ajustamentos saldaram-se pelo descompromisso, face aos valores que estavam aprovados no final do ano de 2011, de
2,7 milhões de euros por via das anulações/rescisões e 1,2 milhões de euros através de reprogramações financeiras em
baixa.
Note-se que, apesar da dimensão relativamente reduzida dos projetos, este é um domínio onde se sentem de forma
particularmente intensa os constrangimentos financeiros que uma boa parte dos beneficiários do POVT atravessam –
todos os projetos aprovados neste domínio são promovidos por entidades da administração pública local –, sendo a
natureza inovadora ou “experimental” das intervenções de certa forma penalizadora no momento de redimensionar
planos de investimento. Recorde-se que já em 2011, ainda antes do RCM 33/2012, tinha havido uma redução do número
de operações aprovadas e do Fundo comprometido.
Esta dificuldade resulta também evidente quando observados os níveis de execução financeira deste domínio, cujos 38%
de taxa de realização (executado/aprovado) o situam muito abaixo da média do Programa e o diferenciam
significativamente dos níveis de execução registados nos restantes domínios do Eixo V – veja-se, a este propósito, os
indicadores financeiros que constam dos anexos II e III deste relatório. Esta situação justifica-se pelo fato de se tratar de
projectos com carácter quase exclusivamente imaterial e inovador, que requerem um período de execução mais
alargado para recuperar a baixa execução que apresentam no final do ano de 2012.
Dito isto, ainda assim foi em 2012 que se registou o maior avanço na execução dos projetos aprovados, praticamente
duplicando para 3,1 milhões de euros a execução que se registava em 2011. Deve aqui ser referido que, ao contrário do
que aconteceu nos Eixos antes analisados neste relatório, os projetos aprovados neste e nos restantes domínios do Eixo
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V não beneficiaram do aumento da taxa de cofinanciamento que resultou do processo de reprogramação do QREN e dos
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25

PO . Este avanço, que em termos médios é, com vimos, pouco evidente, permitiu a conclusão (com entrada em
funcionamento parcial ou total) de alguns dos projetos aprovados, que adiante identificaremos.
A maioria das operações que permaneciam aprovadas no final de 2012 tem enquadramento na tipologia “Acessibilidade
e mobilidade urbana”, com 5 operações e representando 45% do financiamento atribuído, seguida da “Gestão do espaço
público e do edificado”, com 3 operações e 28% do financiamento e do “Ambiente Urbano”, com 2 projetos que
absorvem 19% do financiamento atribuído neste domínio. O conjunto das operações aprovadas e em execução é
completado com um projeto na área da “Segurança, prevenção de riscos e combate à criminalidade” e um projeto de
“Governação Urbana”.

Quadro nº 53 - Ponto de situação dos Avisos do Domínio de intervenção das Ações inovadoras para o
Desenvolvimento Urbano
Dotação
de cada
Encerramento
Aviso
(Fundo)

Candidaturas

Aprovações

unid: mil euros
Indicadores Financeiros

Execução

Taxa
Taxa
Taxa
Compr Execuç Realiza
omisso
ão
ção

Avisos

Abertura

POVT-42-2008-08

10-Mar-08

20-Jun-08

15.000

29

27.058

7

4.456

2.557

2.699

30%

17%

57%

POVT-42-2009-22

24-Abr-09

29-Mai-09

25.000

40

29.999

5

3.680

547

824

15%

2%

15%

69

57.057 12

8.136

3.104

3.523

Total

nº

Fundo

nº

Fundo

EX

PG

38,2%

Os valores apresentados na tabela 3.5 relativos aos Indicadores de Eixo e Indicadores Comuns Comunitários aplicáveis
ao domínio das Ações Inovadoras para o desenvolvimento urbano espelham bem as dificuldades antes referidas: o Nº de
projetos de Soluções Inovadoras (Indicador de Eixo 48), a População diretamente abrangida pelos resultados dos projetos
de soluções inovadoras (Indicador de Eixo 49) e o Nº de Replicações por projeto de soluções inovadoras (Indicador de
Eixo 50) evidenciam uma redução face aos valores que estavam contratados no final do ano de 2011 em resultado das
anulações/rescisões verificadas, a que se junta o efeito da revisão das populações abrangidas por via da atualização com
base nos Censos 2011.
No que respeita ao indicador de Eixo 49 e considerando o actual grau de concretização face à meta (tendo em vista as
operações contratadas) e o fato de não virem a existir novas aprovações neste domínio de intervenção, considera-se que
não será possível atingir a meta definida para este indicador.
Ao nível dos indicadores comunitários, mantem-se como relevante o contributo destas operações para o Acréscimo de

25

O aumento generalizado da taxa de cofinanciamento para 85% para projetos promovidos por entidades que integram o perímetro
de consolidação das contas públicas foi circunscrito, no POVT, aos eixos prioritários financiados pelo Fundo de Coesão.
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população servida por intervenções de expansão de sistemas de transportes urbanos (core indicator 22) e o Nº de

projetos visando a melhoria da qualidade do ar (core indicator 28), que refletem a predominância entre os projetos
aprovados daqueles que se enquadram na área temática da “Acessibilidade e mobilidade urbana”.
Os valores de realização executada associados aos indicadores acima referidos são resultado da conclusão dos seguintes
projetos (cujos valores de investimento e financiamento aprovados e executados podem ser consultados no anexo X Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 deste relatório):


Transporte a Pedido no Médio Tejo – Arranque (conclusão parcial)



Projeto CicloRia



Sistema de Videovigilância Parcial do Centro Histórico da Cidade de Coimbra com Grau de Proteção 1



Eficiência Hídrica de edifícios e espaços públicos - o caminho para a gestão sustentável da água



Animação e Gestão do Espaço Público - Inventar a Cidade



OLA - Operação de Desenvolvimento Urbano - Lousã Acessível



Sistema Integrado de Gestão de Estacionamento na Cidade de Torres Vedras – SIGE (conclusão parcial)

Figura nº 3 - Percursos atuais do Transporte a Pedido no Médio Tejo
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Transporte a Pedido no Médio Tejo – Arranque
Custo Total: 660.851,59€
Financiamento comunitário: 462.596,11€

O Transporte a Pedido no Médio Tejo é um projeto intermunicipal que tem como objetivo fundamental o estudo, avaliação e definição
de soluções de transporte flexível, no sentido de encontrar novas formas de organização dos serviços de transporte, que respondam de
forma mais adequada às necessidades das populações e com menores custos.
O projeto engloba uma experiência piloto de Transporte a Pedido, com duração de seis meses, no concelho de Mação, abrangendo as
zonas de baixa densidade populacional e povoamento disperso onde os problemas de défice de oferta de transporte público regular
são mais prementes.
O Transporte a Pedido tem circuitos, paragens e horários definidos, distinguindo-se do transporte regular porque pressupõe que o
cliente desencadeie a viagem, contactando previamente uma central de reservas.
A experiência piloto, iniciada a 21 de janeiro, contempla a realização de 5 circuitos de ligação à vila de Mação, com possibilidade de
rebatimento à rede regular nas ligações à cidade de Abrantes e à estação de comboios, abrangendo as freguesias de Aboboreira,
Amêndoa, Cardigos, Mação e Penhascoso.
Trata-se de um projeto inovador no contexto nacional, apoiado pelo Instituto de Mobilidade e Transportes e sancionado pela
Secretaria de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (despacho 7575/2012 de 1 de Junho de 2012), passível de
constituir uma referência experimental importante para a disseminação do transporte flexível.

3.5.2. 2. Rede de Escolas com Ensino Secundário
As reprogramações do POVT aprovada em 2011 e 2012 introduziram, como já foi referido anteriormente neste relatório,
alterações substanciais ao nível da programação do Eixo V, reforçando substancialmente a dotação financeira disponível
para este domínio de intervenção (quer através do acréscimo de 415 milhões de euros decidida na reprogramação de
2011 face ao que era antes da reprogramação a programação do Eixo IX – Desenvolvimento do Sistema Urbano Nacional,
quer através da libertação de recursos no Eixo V resultante da transição de operações do Eixo V para o Eixo II e do POVT
para os POR) e concentrando-a num menor número de áreas de intervenção.
A conjuntura de crise económica e financeira, perante a qual se acentuou a necessidade de encontrar no QREN suporte
às medidas de estímulo ao investimento e à atividade económica, salvaguardando a sua natureza de instrumento
estrutural, justificou os processos de reprogramação e, em particular, do reforço ao financiamento do Programa de
Modernização das Escolas com Ensino Secundário, cuja implementação prosseguia a ritmo acelerado.
Neste domínio de intervenção estavam aprovadas e em execução, no final de 2011, 42 operações
construção/ampliação/requalificação de 82 escolas com ensino secundário, com um financiamento comunitário
atribuído de 777 milhões de euros. Este valor de aprovações estava já ajustado à nova dotação do Eixo V, que registava
então um ligeiro overbooking (inferior a 2% da dotação).
Com a reprogramação de 2012 e a libertação de Fundos neste Eixo – decorrente do encerramento da participação do
POVT na iniciativa JESSICA, no valor de 30 milhões de euros, do enquadramento no Fundo de Coesão dos projetos do
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva que, no final de 2011, estavam ainda incluídos no Eixo V e a que estava
associado um financiamento superior a 92 milhões de euros, e da transição para os PO Regionais das operações
aprovadas no Domínio de Intervenção Requalificação da Rede de Escolas dos 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico, cuja
elegibilidade no POVT foi encerrada e que absorviam 64 milhões de euros – foi possível abrir o domínio de intervenção a
novas candidaturas no âmbito do Programa de Modernização do Parque das Escolas com Ensino Secundário, com uma

“Operação Limpeza”, ao nível dos restantes domínios de intervenção, bem como de um conjunto de reprogramações em
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dotação FEDER de 270 milhões de euros. Importa salientar que a dotação disponível beneficiou também dos efeitos da

baixa dos projetos já aprovados neste domínio. O quadro seguinte ajuda a perceber estas alterações e a consequente
disponibilidade para novas candidaturas.

Quadro nº 54 - Descativações no Eixo V
unid: mil euros
Eixo V - Infraestruturas e Equipamentos para a Valorização Territorial e o Desenvolvimento Urbano
2012
Domínios de Intervenção
Transições
Ações Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano
Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário
Infra-estruturas e Equipamentos Desportivos

Redes de Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional

Total FEDER

Descativações

descomprometido

-3.871

-3.871

-91.602

-91.602

27

27

-25.454

-25.454

Iniciativa Jessica *

-30.000

0

-30.000

Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (FEDER)

-92.364

0

-92.364

Requalificação da Rede de Escolas do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico

-64.304

-31

-64.335

-186.668

-120.931

-307.599

Total

* Considera-se o valor da participação do POVT na Iniciativa JESSICA na coluna das “Transições” para simplificação da leitura, uma vez que a
transição, apesar de implícita à decisão da Comissão Europeia sobre a Reprogramação Estratégica só foi efetivada em janeiro de 2013.

Por conseguinte, tendo por suporte o convite dirigido à Parque Escolar, S.A. em 17 de setembro de 2012, foram
apresentadas 32 novas candidaturas envolvendo um investimento total na ordem 410 milhões de euros e um
financiamento comunitário solicitado de 349 milhões de euros. Em função da dotação do Aviso (e do próprio Eixo),
foram aprovadas até ao final do ano 30 operações, duas das quais em situação de overbooking. As duas restantes
candidaturas serão aprovadas se existir entretanto disponibilidade de dotação no eixo, expectável em função das
quebras que venham a ocorrer nos projetos ainda em execução. Chama-se aqui a atenção para os prazos de análise
relativamente curtos destas candidaturas – conforme apresentados no anexo XII deste relatório –, em especial quando
comparados com outros domínios confrontados com um número de candidaturas semelhante, que numa primeira
leitura podem suscitar dúvidas: as candidaturas neste domínio de intervenção, compreendendo intervenções no âmbito
de um Programa integrado e com elevados níveis de padronização, promovidas por um único beneficiário que acumula

com ganhos significativos nos tempos de análise. Os elevados valores verificados pelos indicadores de performance de
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já a experiência de 5 avisos anteriores, permitem por sua vez a acumulação de experiência na Autoridade de Gestão,

gestão que constam do anexo XII, nomeadamente as taxas de admissibilidade e de aprovação bruta, reforçam esta
leitura.

Quadro nº 55 - Ponto de situação dos Avisos do Eixo V - Domínio de intervenção da Rede de Escolas com Ensino
Secundário
Dotação
de cada
Encerramento
Aviso
(Fundo)

Candidaturas

Aprovações

Avisos

Abertura

POVT-45-2008-07

04-Jan-08

31-Mar-08

100.000

5

104.500

4

POVT-45-2009-23

04-Mai-09

30-Jun-09

240.000

13

250.399 13

POVT-45-2010-32

26-Abr-10

28-Mai-10

17.000

2

POVT-45-2010-37

16-Ago-10

17-Set-10

200.000

POVT-45-2010-40

03-Nov-10

30-Nov-10

POVT-45-2012-48

17-Set-12

15-Out-12

Total

nº

Fundo

Fundo

Taxa
Taxa
Taxa
Compr Execuç Realiza
omisso
ão
ção

EX

PG

72.253

72.112

68.903

284.506

279.588

2

42.236

42.120

17

201.955 17

180.918

180.123

179.073

123.000

6

129.505

6

106.044

86.894

90.944

270.000

32

349.010 30

269.479

142.068

149.869 100%

75

1.073.527 72

955.435

802.906

809.129

38.158

nº

unid: mil euros
Indicadores Financeiros

Execução

72%

72%

100%

278.220 119%

116%

98%

42.120 248%

248%

100%

90%

90%

100%

86%

71%

82%

53%

53%
84,0%

Ao nível da implementação do domínio e da sua execução fica evidente, do quadro anterior, que estamos perante uma
das áreas do POVT com maior dinamismo e avanço, com níveis de realização física muito elevados, incluindo as 6
operações aprovadas em 2011 (no âmbito do Aviso POVT-45-2010-40) ou mesmo as 30 operações aprovadas no último
Aviso (cuja taxa de realização é, ainda assim, significativa). O grande avanço registado em 2010 em termos de
aprovações e execução financeira – no final desse ano os compromissos elevavam-se já a 665 milhões de euros e a
execução a cerca de 419 milhões de euros –, fez com que os acréscimos de 2011 – cerca de 113 e 198 milhões de euros,
respetivamente – se traduzissem numa relativa desaceleração face ao período anterior. Em 2012 os acréscimos de
execução mantiveram o ritmo de 2011, somando cerca de 185 milhões de euros.
Já no plano da relização física, o reforço ao nível das aprovações e o ritmo de concretização das intervenções, possíveis
de inferir através das taxas de realização apresentadas no quadro anterior, encontram tradução direta ao nível dos
indicadores de realização física e de resultados apresentados na tabela 3.5. As operações aprovadas em 2012
acrescentaram 30 escolas às 82 previstas intervencionar anteriormente. Do total de 112 escolas previstas intervencionar
estavam, no final de 2012, já concluídas e (novamente) em funcionamento 84, sendo mais de 103 mil alunos a beneficiar
de infraestruturas de excelência para um ensino moderno, adaptado aos conteúdos programáticos, às didáticas e às
novas tecnologias de informação e comunicação, inclusivo e estimulante para toda a comunidade educativa. A
importância das intervenções apoiadas pelo POVT é ainda mais expressiva se considerada a localização das escolas
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requalificadas, todas elas implantadas nas regiões de convergência Norte, Centro e Alentejo.
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Quadro nº 56 - Indicação do número de escolas com ensino secundário requalificadas por NUT II/NUT III
NUT II / III

AP

EX

NORTE

64

46

Minho-Lima

4

Cávado

NUT II / III

AP

EX

CENTRO

26

23

3

Baixo Vouga

6

2

1

Baixo Mondego

Ave

7

4

Grande Porto

30

Tâmega

NUT II / III

AP

EX

ALENTEJO

22

15

5

Alentejo Litoral

1

1

4

4

Alto Alentejo

3

2

Pinhal Litoral

5

5

Alentejo Central

9

5

26

Pinhal Interior
Norte

1

1

Baixo Alentejo

4

3

11

5

Dão-Lafões

3

2

Lezíria do Tejo

5

4

Entre Douro e
Vouga

6

3

Beira Interior
Norte

1

1

Douro

1

1

Oeste

4

3

Alto Trás-osMontes

3

3

Médio Tejo

2

2

O impacto destas operações no conjunto de intervenções apoiadas pelo POVT na área da educação é preponderante,
quer no número total de projetos – 112 em 129 projetos (core indicator 36) – quer em número de alunos que beneficiam
das intervenções – quase 138 mil em 189 mil alunos (core indicator 37) (o detalhe dos valores que contribuem para os
Indicadores Comuns Comunitários antes citados é apresentado no anexo I a este relatório, através do Indicador Comum
Nacional PH-ICN-Anual-033).
Deve ainda ser mencionado o contributo da operação Kit Tecnológico nas Escolas Secundárias, destinada à
infraestruturação tecnológica e dotação de equipamento informático, que beneficia já 264 escolas.

O lote 2AC2 é constituído por três escolas, a Escola Secundária Infanta D. Maria, com a aglutinação de outras duas escolas, a
Secundária da Quinta das Flores e a Escola Artística de Música do Conservatório de Coimbra.
Na escola Infanta Dª Maria foi reabilitado o edifício em pleno centro urbano da cidade de Coimbra, com uma ampliação cuidada
aproveitando os desníveis acentuados do lote, de modo a que o edifício principal, de forte expressão urbana, mantivesse a sua
identidade. Relativamente às outras escolas, optou-se por um projeto de aglutinação de valências dentro do mesmo espaço físico, ou
seja o ensino da música com a escola secundária propriamente dita, de forma que ambas formassem os alunos com obtenção do
diploma do 12º ano de escolaridade.
Este tipo de projeto inova pela solução mista em que, além de um edifício construído de raiz, onde se situam equipamentos de apoio
específicos e indispensáveis a uma escola do ensino artístico da música, aproveita os espaços de outra escola, com as salas de aula
normais e laboratórios específicos das áreas das ciências e da educação física, ficando os espaços comuns, tais como serviços
administrativos, cantina, biblioteca, loja de aluno, espaços dos docentes e não docentes, entre outros, disponíveis para o conjunto das
duas escolas, evitando-se desta forma construção duplicada de área para os mesmos fins.
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Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário - Região Centro: Coimbra, Lote 2AC2
Custo Total: 33.453.714,97€
Financiamento comunitário: 28.429.629,27€

Acresce o facto que, neste conjunto de escolas, existe uma disseminação de experiências entre os alunos, merecendo desta forma um
aumento da qualidade do ensino artístico, quer ao nível de artes como o da música.
Foi criado ainda um auditório que configura, para além de um espaço com valências letivas, uma sala de espetáculos que é aberta à
cidade, infraestrutura inexistente naquele município.

3.5.2.3. Infraestruturas e Equipamentos Desportivos
No domínio das Infraestruturas e Equipamentos Desportivos, e considerando que os 4 Avisos de Abertura, lançados em
2008 e 2009, se encontravam já decididos no final de 2010, o avanço durante o ano de 2012 traduziu-se exclusivamente
ao nível da realização física e financeira das 84 operações aprovadas que, recorde-se, assumem duas tipologias distintas:
Equipamentos de Base (73 operações) e equipamentos que se possam constituir como Centros de Apoio ao Desporto de
Alto Rendimento (11 operações).
A esse nível, destaca-se o bom ritmo de execução financeira das operações aprovadas, que registando um crescimento
de 25% face ao ano anterior, se elevou para 68 milhões de euros – estão comprometidos com este conjunto de
operações 79,9 milhões de euros –, correspondendo, por sua vez, a uma taxa de realização superior a 85%, a mais
elevada entre os domínios de intervenção previstos no POVT. Recorde-se que, com exceção da alteração da taxa de
cofinanciamento, de 70% para 85%, das operações que respeitam a “Equipamentos desportivos especializados”, vulgo
Centros de Alto Rendimento, efetuada em 2011 – às 11 operações correspondem cerca de 54% do financiamento
aprovado neste domínio –, as demais operações mantêm-se aprovadas à taxa de 70%, sendo o estímulo adicional ao
bom ritmo de execução induzido exclusivamente por vias dos pagamentos top-up (que, ainda assim, por força das
restrições temporais de aplicação deste mecanismo e pelos elevados níveis de execução dos projetos se limitou a 14
operações, num volume de pagamentos, que, a este título, pouco superou o milhão de euros).

único domínio de intervenção (com exceção do Eixo I, mas nesse caso por razões muito particulares) em que, mesmo
com o efeito da aplicação do top-up o volume de pagamentos efetuados é inferior ao Fundo da executado (validado pela
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Face ao estado de avanço dos projetos, na sua grande maioria já fisicamente concluídos e em funcionamento, este é o

Autoridade de Gestão), devendo-se este facto à circunstância de um número substancial de operações terem já a
totalidade da despesa executada e validada mas aguardam ainda a aprovação dos respetivos relatórios finais, que
permitiram libertar o valor dos pagamentos retidos a título de saldo final.

Quadro nº 57 - Ponto de situação dos Avisos do Domínio de intervenção Infraestruturas e Equipamentos Desportivos
Dotação
de cada
Encerramento
Aviso
(Fundo)

Candidaturas

Aprovações

Avisos

Abertura

POVT-53-2008-09

13-Mar-08

31-Jul-08

50.000

68

47.916 44

POVT-53-2008-18

15-Set-08

27-Mar-09

30.000

31

POVT-53-2009-24

04-Mai-09

30-Jun-09

15.000

70

POVT-53-2009-31

07-Set-09

09-Out-09

6.000

8

Total

nº

177

Fundo

EX

PG

24.977

24.840

23.765

53.838 20

31.801

25.953

107.895 16

14.320

13.098

4

8.802

4.153

235.250 84

79.900

68.043

25.600

nº

Fundo

unid: mil euros
Indicadores Financeiros

Execução

Taxa
Taxa
Taxa
Compr Execuç Realiza
omisso
ão
ção
50%

50%

99%

26.140 106%

87%

82%

12.919

87%

91%

69%

47%

95%

4.933 147%
67.756

85,2%

Olhando apenas para os 11 Centros de Alto Rendimento, que se apresentam de seguida, conclui-se que o seu avanço é,
em média, inferior ao total do domínio, embora ainda assim apresentem níveis bastante satisfatórios:


Centro de Alto rendimento de Sangalhos - Velódromo Nacional [concluído];



Centro de Alto Rendimento de Surf de Peniche [74%];



Centro de Excelência e Alto Rendimento para o Badminton [concluído];



Centro de Alto Rendimento de Surf da Nazaré [38%];



Centro de Alto Rendimento de Rio Maior - Natação [74%]



Centro de Alto Rendimento de Gaia [57%];



Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho - Canoagem, Natação de Águas Livres, Remo e Triatlo [85%];



Centro de Alto Rendimento de Surf de Viana do Castelo [concluído];



Centro de Alto Rendimento de Surf de Aveiro [41%];



Centro de Alto Rendimento do Pocinho (Vila Nova de Foz Côa) – Remo [43%]



Centro de Alto Rendimento de Hipismo da Golegã [42%].

Os níveis de execução financeira acima referidos encontram, naturalmente, tradução nos indicadores de realização física
e de resultados apresentados na tabela 3.5, muito em particular ao nível dos Indicadores de Eixo 43 e 44 – que

quais estão associados níveis de concretização extremamente elevados e já muito próximo da respetiva meta: 71 das
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quantificam respetivamente, o número de equipamentos desportivos apoiados e a população por eles servida –, aos

operações estão concluídas (84% do valor objetivo, equivalente ao número de projetos aprovados), beneficiando perto
de 803 mil habitantes (81% do valor objetivo) dos concelhos servidos pelas novas e/ou requalificadas infraestruturas.
As intervenções apoiadas nesta área de intervenção e o seus resultados ficam também patentes ao nível do core
indicator 41 - Nº de projeto dirigidos aos jovens e às minorias… – dos 225 projetos contabilizados como “realização
contratadas”, 84 correspondem a infraestruturas de desporto, sendo os demais resultantes das intervenções apoiadas
na área da Educação. Retoma-se, a este propósito, as observações apresentadas neste relatório sobre o papel destas
intervenções na promoção da igualdade de oportunidades e, de uma forma mais alargada, sobre o contributo ao nível
da coesão (e inclusão) social e territorial de uma rede de equipamentos coletivos reforçada.
No que respeita ao indicador 44. População abrangida por equipamentos desportivos, dadas as alterações que foram
introduzidas no valor da realização contratada em função dos habitantes dos concelhos beneficiados pelos
equipamentos apoiados de acordo com os Censos 2011, a meta definida para este indicador não será atingida, em
termos numéricos, embora se mantenham os 84 equipamentos desportivos apoiados que servirão a população dos
respetivos concelhos de implantação.

Centro de Alto Rendimento de Remo (1ª Fase) – Pocinho – Vila Nova de Foz Côa
Custo Total: 6.623.964,50€
Financiamento comunitário: 5.301.759,54€
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Depois da intervenção em 2002, no canal do séc. XVIII, para a prática do remo e canoagem, conseguimos em 2009 avançar com a obra
do centro náutico de Montemor-o-Velho integrado na rede nacional para o desporto de alto rendimento. Trata-se de um projeto
urbano estruturante para Montemor e para a Região, quer nas escalas de proximidade, dado o impacto na frente ribeirinha de
Montemor-o-Velho e nos demais núcleos urbanos do centro, quer pela expressão territorial, na forma como marca o centro do vale do
Foz Côa.
Este equipamento localiza-se no centro do vale e constrói a diagonal que simultaneamente materializa a articulação entre as suas
margens e reestrutura o principal eixo urbano do vale. Rompe com o perfil monofuncional do vale estabelecendo-se como âncora para
novos usos. Promove a recuperação do movimento entre as margens e o centro do vale, reconciliando a comunidade urbana com o seu
território. Contribui para a resignificação do vale do Mondego, com a diversificação do seu perfil funcional, tornando-se fundamental
para a qualificação do seu sistema urbano e consequentemente para a recuperação da centralidade de Montemor-o-Velho.
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3.5.2.4. Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional
Nesta área de intervenção não houve, em 2012, qualquer novo período de candidaturas, resumindo-se as operações
aprovadas ao primeiro (e único) aviso, decidido ainda em 2009. Não obstante, houve alterações ao número de projetos
aprovados e em execução, bem como aos respetivos montantes de financiamento comunitário atribuído, em resultado
da anulação das decisões de financiamento de duas operações (e rescisão dos respetivos contratos), além da
reprogramação em baixa de 12 das 27 operações que estavam ainda em execução no final de 2012 – retome-se, a este
propósito, a informação que consta do quadro nº 52 na análise ao domínio de intervenção Requalificação das
Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário –, num volume total de descompromisso na ordem dos 14%
(face ao financiamento que estava aprovado em 2011).
Por conseguinte, e análise da implementação deste domínio de intervenção em 2012 resume-se, à semelhança da
análise efetuada no ponto anterior, à evolução da execução física e financeira dos projetos aprovados, registando a este
nível um avanço bastante significativo quando observada a taxa de realização das operações. Sendo certo que existe
aqui um efeito induzido pela diminuição do denominador no cálculo deste indicador – uma vez que se compara o Fundo
executado com o Fundo aprovado, a redução deste último, pelos motivos já avançados, tem efeito imediato sobre o
indicador, mesmo que não existisse alteração do primeiro –, ainda assim o aumento desta taxa dos 38% registados em
2011 para os 67% com que se encerrou o ano de 2012 é em grande parte explicado pelo expressivo aumento da
execução em mais de 50%, que passou de 68 milhões de euros para pouco menos de 104 milhões de euros durante este
período.
Retoma-se aqui a observação apresentada a propósito dos anteriores domínios de intervenção do Eixo V, sublinhando
que estes projetos não beneficiaram do aumento da taxa de cofinanciamento, que permanece nos 70%, o que reforça a
apreciação favorável do acréscimo de execução registado, em particular quando considerado o contexto recessivo e de
forte contenção orçamental em que, nunca é demais referi-lo, os projetos vêm sendo implementados. A propósito deste
contexto, a medida de estímulo à boa execução dos projetos promovida pela Comissão Europeia através da
implementação do mecanismo top-up trouxe, neste domínio em particular, um acréscimo de pagamentos superior a 7
milhões de euros, o que representa perto de 19% dos 39 milhões de euros pagos aos beneficiários em 2012.
Permanecem, todavia, dificuldades na implementação dos projetos aprovados neste domínio, mais notórias quando
decomposto pelas tipologias de investimento em curso e pelas entidades que o promovem. O domínio é caracterizado
por dois tipos de investimento distintos: infraestruturas de ensino, promovidas por Instituições (na sua esmagadora
maioria públicas) de Ensino Superior, e infraestruturas destinadas a atividades culturais e sociais, promovidas por
maioritariamente Autarquias Locais ou entidades da sua esfera. Se no primeiro caso os níveis de execução – a taxa de
realização é de 78% – estão próximos dos registados nos domínios da Requalificação da Rede de Escolas com Ensino
Secundário e das Infraestruturas e Equipamentos Desportivos, nos demais projetos mantêm-se algumas dificuldades na
mobilização dos recursos financeiros para incrementar o ritmo de execução – a taxa de realização é de 46%, o que ainda
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assim traduz um avanço considerável face aos 12% que registavam em 2012.
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Quadro nº 58 - Ponto de situação do Aviso do Domínio de intervenção Equipamentos Estruturantes para o Sistema
Urbano Nacional

Avisos

Abertura

POVT-39-2008-16

12-Mai-08
Total

Dotação
de cada
Encerramento
Aviso
(Fundo)
29-Ago-08

Candidaturas
nº

Fundo

Aprovações
nº

Fundo

Execução
EX

PG

225.000 114

457.902 27

154.443

103.872

111.707

114

457.902 27

154.443

103.872

111.707

unid: mil euros
Indicadores Financeiros
Taxa
Taxa
Taxa
Compr Execuç Realiza
omisso
ão
ção
69%

46%

67%
67,3%

O progresso neste domínio de intervenção, traduzido ao nível dos indicadores apresentados na tabela 3.5, é consistente
com a evolução da execução financeira acima apresentada. O aumento do “Nº de Universidades construídas e/ou
ampliadas/requalificadas” (Indicador de Eixo 45) reflete a conclusão de três operações face a 2011, elevando para 8 o
número de infraestruturas de ensino universitário concluídas e em funcionamento, que servem cerca de 52 mil alunos.
Nas demais intervenções, nomeadamente as que se referem a equipamentos culturais (Indicador de Eixo 47), e em
resultado do que acima foi dito a propósito das anulações de decisões de financiamento e das dificuldades sentidas na
sua execução, o seu número sofreu uma redução de 9 para 7, sendo que com exceção do projeto Plataforma das Artes
promovido pelo Município de Guimarães, inaugurado a 24 de junho de 2012 para servir de palco a algumas atividades da
Guimarães 2012 - Capital Europeia da Cultura, mais nenhum projeto se encontrava concluído. Não se perpetivando mais
aprovações no âmbito deste domínio de intervenção, podemos afirmar que a meta definida para este indicador não será
atingida.

A Universidade de Aveiro (UA), como instituição de ensino superior, promove a articulação do estudo e ensino, da investigação e
desenvolvimento experimental, num quadro de referência nacional e internacional, estando atualmente envolvida na investigação e
desenvolvimento tecnológico e prossecução de fins primordiais fundados nas políticas nacionais de energia, relevantes em domínios
como a gestão energética.
Neste âmbito, ciente do valor estratégico da geotermia no avanço do conhecimento e capacidades da tecnologia nacional, com
impactos energéticos e sociais, e tratando-se de domínio de fortes investimentos a nível mundial, entendeu-se que as empreitadas de
construção dos edifícios da Escola Superior de Saúde (ESSUA) e Complexo Interdisciplinar de Ciências Físicas Aplicadas à
Nanotecnologia e à Oceanografia (CICFANO) constituíam uma oportunidade única na obtenção de resultados capazes de conciliar a
investigação e o conhecimento científicos com a implementação de elementos facilitadores de uma politica de gestão energética
sustentável, pretendendo-se assim participar ativamente no desenvolvimento de técnicas e metodologias de gestão e utilização de
recursos energéticos verdadeiramente renováveis.
Com o objetivo de dotar aqueles edifícios de fontes energéticas alternativas e renováveis, foi produzido proFundo trabalho, do qual
resultou, em cada caso específico, uma solução adaptada às necessidades dos edifícios. Em ambos os casos entendeu-se que a
Geotermia era a solução adequada como recurso energético primordial: por um lado, tratava-se da exploração de um recurso
geotérmico de baixa entalpia, que não se trabalhava, em nenhum momento, com fluídos geotérmicos, no estado gasoso, de alta
entalpia e alta pressão, não se procedendo também a qualquer extração de recursos hídricos, com óbvia redução dos riscos associados
à sua exploração; por outro lado, está-se perante um recurso natural, renovável, disponível e que oferece ainda grande eficiência
energética, permitindo obter economias nos consumos, na ordem dos 75% em modo de aquecimento e 50% em modo de refrigeração
ativa – em modo de refrigeração passiva, no qual o fluido do circuito arrefece o edifício sem recurso ao compressor da bomba de calor
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Edifício para a Escola Superior de Saúde (Nova Escola de Saúde - 1ª Fase)
Complexo Interdisciplinar de Ciências Físicas Aplicadas á Nanotecnologia e à Oceanografia
Custo Total: 19.256.687,65€
Financiamento comunitário: 13.056.700,79€

a redução de consumos energéticos é claramente superior; finalmente, dado o recurso mínimo a combustíveis fósseis, está-se ainda a
reduzir consideravelmente as emissões de CO2, isto é, com o uso desta tecnologia garante-se não só uma fonte energética limpa,
como também de reduzido custo operacional, conciliando um conjunto notável de vantagens energéticas e ambientais. Passemos
agora a dar uma pequena ideia do seu funcionamento.

A permuta geotérmica é realizada por meio de um circuito fechado, instalado nas sondas, objeto da perfuração cintura externa ao
edifício. Desta forma, ocorre uma troca de calor entre a água glicolada que circula e a terra. No Inverno a terra transfere o calor que
armazena e é utlizada para calefação, com recurso às bombas geotérmicas que elevam a temperatura até aos 55ºC, se necessário. No
Verão, a água glicolada transfere para o terreno o excesso de calor do edifício, por forma a obtermos o seu arrefecimento. No Verão,
dada a sua elevada inércia térmica, a Crosta Terrestre é capaz de armazenar os raios de sol que provocam o seu aquecimento,
mantendo-o mesmo sazonalmente. Acresce que a Crosta terrestre é ainda constantemente aquecida pelo sol e pela água da chuva. Eis
pois, porque se considera uma instalação geotérmica como o recurso a uma fonte energética renovável, inesgotável e limpa. No
subsolo, a partir dos cerca dos 5 metros de profundidade, os materiais geológicos permanecem a uma temperatura estável,
independentemente da estação do ano ou das condições meteorológicas. Na Península Ibérica esta temperatura situa-se em torno do
15ºC entre os 15 e os 20 metros de profundidade, permitindo uma estabilidade térmica de cerca de 17ºC durante todo o ano, o que se
pode considerar uma verdadeira fonte de calor. A estabilidade térmica pressupõe também que, no Verão e nos períodos de maior
calor, o subsolo se manterá consideravelmente mais fresco que o ambiente à superfície. O líquido refrigerante que circula é conduzido
à bomba de calor geotérmico para
gerar a energia suficiente à climatização do edifício. Se, no inverno, a bomba de calor extrai o calor da terra, no verão desfaz-se deste,
transferindo-o para o subsolo. A bomba geotérmica é reversível, pelo que o calor, no verão, é extraído do edifício e transferido para o
subsolo através dos mesmos coletores que o extraem no inverno.

Pág.236

Em sistemas desta natureza as estruturas de betão do edifício são utilizadas para o aquecer e arrefecer, através de uma rede de
condutas que se instala no seu interior e que realiza a transferência de calor entre o edifício e o terreno. Tem-se assim que um edifício
com estas características funciona através de interligação de 2 sistemas – ver figura 1 – um sistema primário para captação energética
e um sistema secundário de climatização que assegurará os normais sistemas de ventilação.
Não obstante estes sistemas serem utilizados na Europa Central, especialmente na Suíça e Áustria, comprovando ser uma alternativa
energética eficaz, são praticamente desconhecidos em Portugal. No entanto, os mesmos devem ser considerados como uma fonte de
energia renovável de grande interesse para a eficiência energética e sustentabilidade dos edifícios, especialmente em meios urbanos
com alguma densidade ou em meios industriais que façam uso de grandes quantidades de efluentes, garantindo-se assim as
adequadas fontes energéticas.
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Em ambas as intervenções, a Universidade de Aveiro procurou encontrar soluções que, numa ótica de gestão sustentável dos nossos
recursos, pudesse contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias na gestão energética de edifícios, contribuindo ainda para o
desenvolvimento da investigação em áreas específicas que não estão ainda suficientemente exploradas, pelo menos no espaço da
Península Ibérica, considerando, designadamente, as especificidades climatéricas e demográficas próprias desse território.

3.5.2.4. Iniciativa JESSICA
Com a reprogramação estratégica do QREN e dos PO foi concentrada nos PO Regionais de Convergência do continente
(Norte, Centro e Alentejo) a participação do FEDER na Iniciativa JESSICA. A posição do POVT nesta iniciativa foi, assim,
cancelada, embora a sua operacionalização (anulação da participação financeira já realizada) tenha ocorrido já em 2013,
razão pela qual os valores de execução e pagamentos do PO reportados a 31 de dezembro de 2012 refletem, ainda, essa
participação. O ponto de situação mais detalhado deste instrumento financeiro é apresentado no ponto 2.6.2. do
presente relatório.

3.5.3. Problemas significativos encontrados na implementação do Eixo Prioritário e medidas
tomadas
Tal como nos demais eixos prioritários, o contexto de crise económica e financeira que caracterizou (e continua a
caraterizar) a envolvente macroeconómica e o esforço de consolidação orçamental em curso impôs, tal como já havia
acontecido no ano anterior, dificuldades acrescidas aos beneficiários dos diferentes domínios de intervenção do Eixo V,
muito em particular às entidades da esfera municipal (que representam uma boa parte do universo de beneficiários
destes domínios). Nesse sentido, não surpreendem as fragilidades apresentadas por algumas destas entidades no que
respeita à capacidade de mobilizar a contrapartida nacional e garantir os meios necessários para a boa execução dos
projetos, forçando a prorrogação de prazos de execução ou, mesmo, a reformulação das operações no sentido de se

contratação pública necessários condicionam o seu arranque das operações nas datas previstas e atrasam
significativamente a sua execução.
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adequarem às reais possibilidades de concretização. Por outro lado, os exigentes e morosos procedimentos de

Mas o contexto recessivo não afeta apenas os beneficiários, tendo também repercussões sobre o tecido empresarial: o
ano de 2012 foi marcado por um número significativo de cessões de posições contratuais e cessações de contratos de
empreitadas estabelecidos entre os beneficiários das operações aprovadas e os empreiteiros, acarretando, também por
essa via, atrasos na execução das operações face ao programado.
Não tendo estes domínios, como já antes foi referido, beneficiado do aumento das taxas de comparticipação – com as
exceções, também já mencionadas, das operações que já beneficiavam de uma taxa de 85%, no domínio da
Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário e na tipologia “Centro de Alto Rendimento” do domínio das
Infraestruturas e Equipamentos Desportivos –, as medidas adotadas em 2012 para reforçar a capacidade dos
beneficiários para a boa execução dos seus projetos resumem-se à aplicação do mecanismo top-up - transversal a todos
os domínios – e, embora corresponda à implementação de uma medida adotada em 2011, à mobilização dos
financiamentos atribuídos no âmbito do Empréstimo-Quadro do BEI (relevante nos casos de algumas entidades
beneficiários nos domínios dos Equipamentos Estruturantes e Infraestruturas e Equipamentos Desportivos).
Ao nível da Autoridade de Gestão, a implementação da “Operação Limpeza” foi fundamental para a clarificação dos
montantes disponíveis para as novas aprovações (por via do descompromisso de verbas afetas a operações/ações sem
condições reais de implementação), ao mesmo tempo que permitiu consolidar e focalizar nas operações/ações
remanescentes o esforço de execução dos beneficiários.

3.6 Eixo Prioritário VI – Assistência Técnica (FEDER)
A análise deste Eixo Prioritário, exclusivamente dedicado à utilização da dotação do Programa destinada à respetiva
assistência técnica, é concentrada no ponto 5 deste relatório, para simplificação e maior facilidade de leitura dos

Pág.238

resultados apresentados (que incluirão, nesse mesmo ponto, os que respeitam à implementação física do Eixo).
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4. GRANDES PROJETOS E PROJETOS AMBIENTAIS
4.1 Grandes Projetos

A Agenda Temática Valorização do Território, na qual o POVT se insere, tem um forte pendor infraestrutural, sendo que
em domínios como o reforço da conectividade internacional, a melhoria das acessibilidades e da mobilidade territorial
ou a proteção e valorização do ambiente, algumas das intervenções revestem-se de uma dimensão financeira bastante
elevada, configurando, nos termos do Regulamento (CE) nº 1083/2006, alterado pelo Regulamento (UE) nº 539/2010, de
16 de Junho, Grandes Projetos.
Até ao final do ano de 2012, haviam sido apresentados ao POVT trinta e oito Grandes Projetos, sendo que cinco deles
foram apresentados no âmbito de Avisos abertos durante o ano de 2012 – dois no Eixo I, dois no Eixo II
(Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva) e um no Eixo V (Correção Torrencial dos troços terminais das principais
ribeiras do Funchal).
Daqueles Grandes Projetos, cinco entretanto apresentaram desistência e oito não foram admitidos (um em 2012) – em
ambos os casos, tratava-se de projetos apresentados no âmbito do Eixo II do Programa. Existiu ainda uma operação
relativa ao Domínio de Intervenção Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário (Eixo V), que tendo sido
notificado à CE como Grande Projeto, foi considerado não admissível e o processo de aprovação ficou anulado, dado que
não se trata de uma operação indivisível mas sim de um conjunto de vários investimentos, física e funcionalmente
independentes e em localizações várias.
Ainda em 2012, a operação Sistema Integrado de Distribuição de Água e Recolha de Efluentes dos Municípios do
Noroeste - 1ª Fase, da responsabilidade das Águas do Noroeste, SA, deixou de ser Grande Projeto, dado que o Custo
Total do Investimento foi revisto em baixa, situando-se abaixo do limiar dos Grandes Projetos (este projeto ainda não
tinha sido notificado à Comissão Europeia).
O Grande Projeto Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro – Saneamento do Douro 7.ª Fase, foi notificado à Comissão
Europeia como Grande Projeto, apesar de ter um Custo Total de Investimento inferior a 50 milhões de euros (ao abrigo
da versão inicial do Regulamento CE nº 1083/2006, de 11 de Julho, que definia o limiar de 25 milhões de euros para um
projeto do domínio do Ambiente ser considerado um Grande Projeto). A Autoridade de Gestão do POVT solicitou à
Comissão Europeia, a 02 de maio de 2012, o pedido de anulação da notificação do Grande Projeto, na sequência da
alteração do referido Regulamento Comunitário (que uniformiza o limiar dos Grandes Projetos para 50 milhões de euros,
independentemente da área de intervenção) e dado que ainda não tinha sido adotada uma decisão para o projeto, o
que foi aceite a 07 de junho de 2012.

troço Évora-Caia, dada a alteração existente em relação à solução técnica e ao calendário de execução da Ligação
Ferroviária Sines- Elvas, e o Grande Projeto Rede Ferroviária de Alta Velocidade em Portugal - Eixo Lisboa/Madrid: SubRelatório de Execução | POVT | 2012
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Naquele período, um Grande Projeto não foi aprovado - Ligação Ferroviária Convencional Sines / Elvas (Espanha) IV: Sub-

troço Poceirão/Évora foi anulado no âmbito da aplicação da RCM nº 33/2012, de 15 de Março, por estar aprovado há
mais de 180 dias e não estar contratualizado.
Dos restantes projetos, cinco (quatro relativos ao Eixo II e um relativo ao Eixo IV) estavam ainda em análise de
admissibilidade pela Autoridade de Gestão (destes, três foram apresentados em 2012), enquanto um já tinha Decisão de
Financiamento Favorável do Organismo Intermédio embora ainda não confirmada pela Comissão Diretiva do POVT –
Projeto VALORISM- Ecoparque da Ilha de São Miguel do Eixo III.
Os demais catorze tinham uma decisão de financiamento favorável por parte da Autoridade de Gestão, e estavam
contratualizados. Importa ainda referir que destes catorze projetos, dois entraram ao abrigo de Avisos abertos em 2012 Linha da Beira Baixa - Modernização do troço Castelo Branco/Covilhã/Guarda e Modernização da Linha de Sintra: troço
Barcarena-Cacém, um respeita a uma operação transitada do PO Norte - Extensão da Rede de Metro do Porto entre
Estádio do Dragão e Venda Nova e dois foram aprovados em 2012 tendo transitado em análise de mérito de 2011 - AE
Transmontana e Linha do Minho: Variante da Trofa.
Dos catorze Grandes Projetos contratualizados, onze foram notificados à Comissão Europeia até 31 de dezembro de
2012.
Importa ainda referir que, no âmbito da aprovação da reprogramação estratégica do POVT em Dezembro de 2012, a lista
indicativa dos Grandes Projetos apresentada no Texto do Programa sofreu alguns ajustamentos, nomeadamente:


Atualização do Custo Total de Investimento e de Financiamento Comunitário (aprovado ou previsto) de alguns
Grandes Projetos, de acordo com os montantes aprovados à data da apresentação da reprogramação e
atualização de montantes de financiamento ainda não aprovados considerando as taxas de cofinanciamento em
vigor;



Alguns Grandes Projetos foram retirados da Lista Indicativa dado que o Custo Total de Investimento aprovado
ou que se perspetivava vir a reprogramar, se situava abaixo do limiar de 50 milhões de euros - Sistema
Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro - Saneamento do
Douro 7ª fase; Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Vale do Ave Alargamento do Sistema de Saneamento; Adutor Brinches-Enxoé.

A 11 de Abril de 2013, foi enviada à Comissão Europeia, uma atualização da Lista Indicativa de Grandes Projetos, que
contempla várias alterações, entre as quais a introdução dos dois projetos aprovados no final do ano de 2012 - Linha da
Beira Baixa - Modernização do troço Castelo Branco/Covilhã/Guarda e Modernização da Linha de Sintra: troço
Barcarena-Cacém e que por esse motivo constam do quadro relativo ao ponto de situação dos Grandes Projetos
aprovados pela Autoridade de Gestão (quadro nº 59).
Apresenta-se seguidamente o ponto de situação relativamente a cada um dos Grandes Projetos com decisão da

Dado que já existiu no corrente ano de 2013 algum progresso na situação de cada um dos GP relativamente ao final de
2012, optámos por referenciar essa situação na coluna observações:
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Autoridade de Gestão do POVT em 31 de dezembro de 2012, já notificados e, nos casos aplicáveis, já com Decisão da CE.

Quadro nº 59 – Ponto de situação da Decisão dos Grandes Projetos
unid: euros

Designação do Projeto

Data da

Data de

Decisão

Notificação à

Nacional

UE

Decisão
da UE

Montante
de Decisão

Observações

Aprovado

Revisto no âmbito da aprovação da reprogramação
CRIL - Buraca/Pontinha

30-10-2008

20-05-2009
12-10-2009
08-02-2013
20-03-2013

C(2010)
2040

de 2011 - alteração da taxa de cofinanciamento e do
126.121.372

período de realização (reprogramação temporal).
Notificação à CE em 20/03/2013.

Devolvido pela CE para rever em função das
informações fornecidas pelas Autoridades Nacionais
Ligação Ferroviária Sines /
Elvas (Espanha I Variante de
Alcácer (2ª fase)

30-10-2008

29-09-2009
04-11-2010
07-11-2011

sobre ligação ferroviária mista passageiros e
92.633.032

mercadorias Lisboa/Sines/Évora/ Elvas. A REFER já
apresentou à AG a ACB revista (calendário e solução
técnica para a conclusão da linha Sines-Elvas)
estando neste momento em análise na AG do POVT.
Reformulado

para

inclusão

da

1ª

fase

da

intervenção cancelada no POAT e aprovada no
Ramal de Ligação Ferroviária
ao Porto de Aveiro

04-08-2011

28-05-2012
03-04-2013

49.655.932

âmbito de uma reprogramação do Grande Projeto
no POVT. Foi notificado à CE em 03/04/2013 e
considerado admissível em 09/04/2013.
Reformulado

Linha do Minho: Variante da
Trofa

29-02-2012

14-05-2012
12-04-2013

para

inclusão

da

1ª

fase

da

intervenção cancelada no POAT e aprovada no
43.499.078

âmbito de uma reprogramação do Grande Projeto
no POVT. Foi notificado à CE em 12/04/2013.
Devolvido pela CE para rever em função das
informações fornecidas pelas Autoridades Nacionais

Ligação Ferroviária Sines/Elvas
(Espanha) III: Modernização do

sobre ligação ferroviária mista passageiros e
31-03-2011

24-04-2012

82.454.463 mercadorias Lisboa/Sines/Évora/ Elvas. A REFER já

troço Bombel e Vidigal a Évora

apresentou à AG a ACB revista (calendário e solução
técnica para a conclusão da linha Sines-Elvas)
estando neste momento em análise na AG do POVT.
Devolvido pela CE em 12/10/2012, que solicitou
esclarecimentos e alterações à instrução do GP,

Extensão da Rede de Metro do
Porto entre Estádio do Dragão

09-11-2010

e Venda Nova

29-06-2012
15-04-2013

incluindo o Formulário, interrompendo desse modo
114.086.200 o processo de aprovação. Notificado à CE em
15/04/2013 após revisão do Formulário do Grande
Projeto

e

apresentação

dos

esclarecimentos

solicitados.

Sistema de Saneamento

30-01-2009

10-07-2009
07-11-2011

113.874.124

Revisto no âmbito da aprovação da reprogramação
de 2011 - alteração da taxa de cofinanciamento e
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Águas do Ave - Alargamento do

02-05-2012

reenviado à CE em 02/05/2012. A CE considerou o

15-02-2013

GP admissível em 31/05/2012. Em carta de
14/09/2012, a CE solicitou a correção do CT, por
forma a excluir da análise financeira a parcela
relativa à revisão de preços. Em 15/02/2013 foi
reenviado à CE com ajustamentos ao Formulário e
respetivos anexos, nomeadamente a ACB. A CE
considerou o GP admissível em 18/02/2013.
Revisto no âmbito da aprovação da reprogramação
de 2011 - alteração da taxa de cofinanciamento e
reenviado à CE em 24/04/2012. A CE considerou o
GP admissível em 08/05/2012. Em carta de

19-10-2009

SIMARSUL – Sub-sistemas de
Saneamento Barreiro/Moita e

31-03-2009

Seixal

05/06/2012 a CE interrompeu o processo de decisão

07-11-2011

27.076.817

24-04-2012
15-02-2013

até que seja corrigido/esclarecida a inclusão da
revisão de preços no custo total para efeito de
apuramento do défice de financiamento. Foi
reenviado

à

CE

em

15/02/2013

com

os

ajustamentos no Formulário de Grande Projeto e
respetivos anexos, tendo a CE considerado o GP
admissível em 15/03/2013.
C(2010)
Ligação Pisão-Roxo

19-10-2009

18-12-2009

7839

04-10-2012

C(2013)

59.290.882 Decisão da CE sobre alteração de Eixo e Fundo em
05/03/2013

1243

Notificação do cancelamento do Grande Projeto
Adutor Brinches-Enxoé

19-11-2009

05-02-2010

40.909.839

27-09-2011

através de carta enviada à CE a 10.08.2012, dado
que a revisão do Custo Total do Investimento situa o
projeto abaixo do limiar de 50 milhões de euros.

Projeto de Tratamento,
Valorização e Destino Final dos
Resíduos Sólidos Urbanos do
Sistema Multimunicipal do
Litoral Centro

27-01-2009
30-10-2008

29-07-2009
14-05-2012

C(2009)
9604
C(2013)
57

114.643.813 Decisão da CE sobre alteração de Eixo e Fundo em
15/01/2013

Considerando que existem Grandes Projetos com decisão de financiamento favorável da Autoridade de Gestão que não
constam da Lista Indicativa de Grandes Projetos do Texto do Programa em vigor, bem como Grandes Projetos que foram
apresentados no âmbito de Avisos de Abertura que decorreram no último trimestre de 2012 e outros que por
circunstâncias diversas deixaram de ser Grandes Projetos, apresentamos de seguida as alterações à Lista Indicativa
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actualmente em vigor e que foram objecto de comunicação à CE em Abril de 2013:
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Tabela 4.1.: Alterações à Lista Indicativa de Grandes Projetos

Eixo
Prioritário

Custo Total Previsto
Designação do grande projeto

Beneficiário

Observações
(Mil Euros)

Eixo I

Ligação ferroviária Sines / Elvas – Troço Rede Ferroviária Nacional –
Évora-Caia
REFER, EPE

463.927

alteração do CT previsto por
revisão da ACB

Eixo I

Ramal de Ligação Ferroviária ao Porto de Rede Ferroviária Nacional –
Aveiro
REFER, EPE

64.468

alteração do CT previsto por
reprogramação do projeto

Eixo I

Linha do Minho - Variante da Trofa

Rede Ferroviária Nacional –
REFER, EPE

69.337

alteração do CT previsto por
reprogramação do projeto

Eixo I

Linha da Beira Baixa - Modernização do Rede Ferroviária Nacional –
troço Castelo Branco/Covilhã/Guarda
REFER, EPE

105.126

GP aprovado no final de 2012

Eixo I

Modernização da Linha de Sintra: troço Rede Ferroviária Nacional –
Barcarena-Cacém
REFER, EPE

79.990

GP aprovado no final de 2012

Eixo I

CRIL - Buraca/Pontinha

EP – Estradas de Portugal, S.A

187.215

alteração do CT previsto por
reprogramação do projeto

Eixo I

AE Transmontana

EP – Estradas de Portugal, S.A

518.024

alteração do CT previsto de
acordo com aprovação do
projeto relativo à AE
Transmontana

Eixo I

Extensão da rede de Metro do Porto
Metro do Porto, SA
entre o Estádio do Dragão e Venda Nova

138.871

alteração do CT previsto por
reprogramação do projeto

60.630

GP submetido no âmbito do
Aviso de Abertura à
apresentação de candidaturas
que decorreu entre Out e Nov
de 2012

EDIA
–
Empresa
de
Desenvolvimento de Infraestruturas do Alqueva, S.A.

Eixo II

Adutor Amoreira-Pias

Eixo II

EDIA
–
Empresa
de
Circuitos Hidráulicos de São PedroDesenvolvimento de InfraBaleizão-Quintos
estruturas do Alqueva, S.A.

50.722

GP submetido no âmbito do
Aviso de Abertura à
apresentação de candidaturas
que decorreu entre Out e Nov
de 2012

Eixo IV

Instalação de um terminal de Gás Natural EEM – Emp. Electric. da
na RAM
Madeira

80.000

Será retirado da Lista pois o
investimento não será realizado
no atual período de
programação

Eixo IV

Reordenamento e Correção torrencial
dos troços terminais das principais Vice-Presidência do Governo
ribeiras do Funchal (Santa Luzia, João Regional da RAM
Gomes e S. João)

81.866

Ajustamento do CT que resulta
da análise do GP

Eixo IV

Reordenamento e Correção torrencial da Vice-Presidência do Governo
Ribeira de Santa Luzia
Regional da RAM

57.000

Não será GP pois ficará abaixo
do limiar dos 50 M€

No que respeita à execução dos Grandes Projetos com decisão de financiamento favorável da Autoridade de Gestão do

Grandes Projetos ferroviários aprovados no final do ano de 2012 - Linha da Beira Baixa - Modernização do troço Castelo
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POVT e contratados, verifica-se que os mesmos registam um nível de execução bastante elevado, exceção feita aos dois

Branco/Covilhã/Guarda e Modernização da Linha de Sintra: troço Barcarena-Cacém que ainda não apresentam execução
validada.
No caso da despesa do Grande Projeto AE Transmontana, a despesa validada ainda não foi certificada na medida em
que, até ao final do ano de 2012, não foi possível notificar este projeto à Comissão Europeia.

Quadro nº 60- Execução financeira dos Grandes Projetos
unid: euros
Custo Total Aprovado
Eixo I

CRIL - Buraca/Pontinha

Fundo Aprovado

Taxa de

Fundo Executado

Realização

187.215.101

119.815.303

114.425.177

96%

112.172.764

88.001.380

82.551.517

94%

64.467.937

47.173.135

36.750.920

78%

69.336.522

41.324.124

33.245.821

80%

101.871.881

78.331.739

54.716.938

70%

105.126.412

78.516.136

0

0%

79.989.946

49.270.737

0

0%

518.023.957

193.060.441

164.402.303

85%

146.598.679

108.381.890

80.548.029

74%

123.576.347

82.941.061

47.567.802

57%

51.033.153

15.000.000

13.755.555

92%

67.713.982

50.397.249

46.495.625

92%

Ligação Ferroviária Sines / Elvas
Eixo I

(Espanha I Variante de Alcácer
(2ª fase)

Eixo I

Eixo I

Ramal de Ligação Ferroviária ao
Porto de Aveiro
Linha do Minho: Variante da
Trofa
Ligação Ferroviária Sines/Elvas

Eixo I

(Espanha) III: Modernização do
troço Bombel e Vidigal a Évora
Linha

Eixo I

da

Beira

Baixa

-

Modernização do troço Castelo
Branco/Covilhã/Guarda

Eixo I

Eixo I

Modernização

da

Linha

de

Sintra: troço Barcarena-Cacém

AE Transmontana
Extensão da Rede de Metro do

Eixo I

Porto entre Estádio do Dragão e
Venda Nova

Eixo II

Águas do Ave - Alargamento do
Sistema de Saneamento
SIMARSUL – Sub-sistemas de

Eixo II

Saneamento Barreiro/Moita e

Eixo II

Ligação Pisão-Roxo
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Seixal

Eixo II

Adutor Brinches-Enxoé
Projeto

de

45.994.124

34.773.363

31.353.059

90%

114.643.813

80.250.669

59.826.891

75%

Tratamento,

Valorização e Destino Final dos
Eixo II

Resíduos Sólidos Urbanos do
Sistema

Multimunicipal

do

Litoral Centro

No anexo XX são apresentadas as Fichas dos Grandes Projetos de acordo com a situação notificada à Comissão Europeia
a 31 de dezembro de 2012, incluindo uma descrição do Grande Projeto e os progressos em termos de execução que
estes projetos registaram durante aquele período. No que respeita aos Grandes Projetos que ainda não foram
notificados – AE Transmontana, Linha da Beira Baixa - Modernização do troço Castelo Branco/Covilhã/Guarda e
Modernização da Linha de Sintra: troço Barcarena-Cacém, dado que já têm um nível elevado de implementação no
terreno, optámos por fazer um ponto de situação sobre a sua execução, que apresentamos seguidamente:

1.

Autoestrada Transmontana

Este projeto foi aprovado em dezembro de 2012 estando prevista a sua notificação à Comissão Europeia no decurso do
1º semestre de 2013.
A AE Transmontana faz parte do programa de acessibilidades a Trás-os-Montes e Alto Douro e integra o Plano
Rodoviário Nacional.
O atual modelo de gestão e financiamento do sector das infraestruturas rodoviárias nacionais atribui à EP, S.A. a
concessão do financiamento, conceção, projeto, construção, conservação, exploração, requalificação e alargamento da
Rede Rodoviária Nacional (Concessionário). Neste âmbito, a EP, S.A. estabeleceu em regime de subconcessão, com a
AEXXI, o projeto, construção, alargamento, financiamento, operação e manutenção de uma Autoestrada com uma
extensão de 189 km, aproveitando e estendendo o Itinerário Principal n.º 4, já existente, com ligação até Bragança,
designado AE Transmontana.
A subconcessão da AE integra 133 km de lanços para construção, conservação e exploração, dos quais 14 km
constituirão troços com portagens, englobando o IP4 entre Parada de Cunhos, na conexão com a concessão do Túnel do
Marão, e Bragança. Adicionalmente, é ainda objeto da subconcessão o lanço do IP4, com cerca de 56 km de extensão,
entre Amarante e Vila Real e a Variante Norte de Bragança.
O projeto cofinanciado inclui a construção e conservação de 133 Km de autoestrada entre Parada de Cunhos (conexão
ao Túnel do Marão, que não se inclui no presente projeto) e Bragança. Os troços referidos fazem parte do Itinerário

conclui-se ainda a ligação a Espanha através da Ponte de Quintanilha, projeto comparticipado pelo Fundo de Coesão II.
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Principal nº 4 que integra a RTE-T: Rede Transeuropeia de Transportes. Com a construção/manutenção destes troços

Do ponto de vista físico o projeto ainda não se encontra concluído, estando construídos 83,5 km de rede viária,
prevendo-se que a conclusão dos trabalhos em falta ocorra em 2013.

2.

Linha da Beira Baixa - Modernização do troço Castelo Branco/Covilhã/Guarda

Este Grande Projeto foi aprovado em dezembro de 2012, prevendo-se que no decurso do 1º semestre de 2013 será
notificado á Comissão Europeia.
A linha da Beira Baixa desenvolve-se entre o Entroncamento e a Guarda, numa extensão de aproximadamente 240 km,
encontrando-se eletrificada e dotada de sistema de sinalização eletrónico no troço Entroncamento / Castelo Branco.
A intervenção proposta a cofinanciamento comunitário compreende a remodelação profunda das infraestruturas do
troço Castelo Branco/Covilhã da Linha da Beira Baixa, com cerca de 75 km de extensão, designadamente no que se
refere à renovação da via, eletrificação, remodelação de estações e apeadeiros, supressão das passagens de nível de
maior risco, reforço de taludes e obras de arte e introdução de novos sistemas de sinalização, controlo de velocidade e
telecomunicações.
Este projecto Incluí ainda parte da Modernização do troço Covilhã/Guarda relativa àreabilitação e reforço do Túnel do
Sabugal, entre o Pk 205,971 e 206,369 e a renovação Integral da Via entre o Pk 178,400 ao 188,500.
Do ponto de vista físico o projeto encontra-se concluído.

3.

Modernização da Linha de Sintra: troço Barcarena-Cacém

Este Grande Projeto foi aprovado em dezembro de 2012, prevendo-se que no decurso do 1º semestre de 2013 será
notificado á Comissão Europeia.
A modernização da Linha de Sintra: Barcarena-Cacém, insere-se no projeto de modernização do eixo ferroviário LisboaCaldas da Rainha, assumindo-se como uma das ações prioritárias para a competitividade do transporte ferroviário,
principalmente em matéria de deslocações pendulares, reforçando as potencialidades da integração deste modo nas
cadeias de viagem multimodais, com rebatimento em modos de transporte coletivo como o metro ou o autocarro. A
Linha de Sintra, com cerca de 27 km, é a linha urbana com maior procura em Portugal (46 milhões de passageiros por
ano), constituindo-se como o elo de ligação ferroviária da região do Oeste a Lisboa, pelo que o presente projeto se
afirma como fundamental para o reforço dos sistemas ferroviário urbanos.
Os trabalhos a executar no projeto cofinanciado pelo POVT visam uma 1ª fase do projeto global e consistem na
quadruplicação da via, entre Monte Abraão e Cacém, numa extensão de 4,5 km e pela renovação das estações de
Barcarena e de Cacém.

dos trabalhos incluídos no projecto, tais como a execução das vedações ao longo de toda a intervenção e a integração
paisagística das zonas de aterro e talude, bem como a colocação de barreiras acústicas ao longo da via férrea, Estão em
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Do ponto de vista físico a obra encontra-se praticamente concluída, estando ainda em falta a execução de cerca de 9,3%

fase de acabamentos os trabalhos de via, que incluem a construção de duas novas vias e a reabilitação das duas vias
existentes entre a saída da Estação de Monte Abraão e o final da Estação do Cacém, bem como a conclusão da
remodelação das duas atuais Estações de Barcarena e de Cacém. Prevê-se que a conclusão dos referidos trabalhos
ocorra em 2013.

4.2 Projetos Ambientais com custo total entre 25 e 50 milhões de euros
Na sequência da entrada em vigor do Regulamento (UE) n.º 539/2010, tendo presente o disposto no seu considerando
terceiro, os projetos ambientais com um custo total entre 25 e 50 milhões de euros foram excluídos da abrangência do
conceito de grande projeto. Ou seja, não carecem de notificação à Comissão Europeia, embora se encontrem sujeitos a
um acompanhamento específico, designadamente em sede de relatório anual de execução, tal como previsto no ponto
5-A do Anexo I do Regulamento (UE) n.º 832/2010.
No POVT, e no final de 2012, existiam quinze operações aprovadas que configuravam Projetos Ambientais, nos termos
referidos anteriormente – uma operação do Eixo I, enquadrada no tema prioritário 52 – Transportes Urbanos Limpos,
dez operações no domínio de intervenção Ciclo Urbano da Água e duas operações no domínio de intervenção
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, ambos do Eixo II e duas do Eixo III, na área da valorização de resíduos
sólidos urbanos.

Quadro nº 61- Execução financeira dos Projetos Ambientais
unid: Euros
Custo Total Aprovado

Fundo Aprovado

Taxa de

Fundo Executado

Realização

Extensão da Rede de Metro à Estação
Eixo I

de Santo Ovídio e Interface da Estação

33.489.621

26.861.051

19.438.966

72%

40.252.117

27.513.493

24.234.061

88%

28.204.435

15.697.547

0

0%

26.207.615

17.480.931

10.188.850

58%

37.013.856

25.770.197

2.868.668

11%

48.618.843

33.806.592

1.435.836

4%

D. João II
Eixo II

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
– Saneamento do Douro 7.ª Fase
PROJETO

Eixo II

DE

ABASTECIMENTO

DE

ÁGUA EM ALTA AO CONCELHO DA
COVILHÃ

Eixo II

SMM Zêzere e Côa - Saneamento
AGDA, Águas Públicas do Alentejo 1ª

Eixo II

fase do Sistema Público de Parceria
Integrado de Saneamento de Águas
Residuais

Eixo II

fase

Sistema

Público

de

Parceria

Integrado de Abastecimento de Água
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AGDA, Águas Públicas do Alentejo - 1ª

Construção e Ampliação do Serviço de
Eixo II

Saneamento de Águas Residuais de

27.767.950

17.649.692

2.951.940

17%

30.848.309

21.593.816

6.001.857

28%

44.346.843

37.694.817

0

0%

30.396.859

17.894.235

175.395

1%

40.745.066

32.073.913

25.603.416

80%

48.466.747

35.273.691

18.707.241

53%

27.344.625

20.227.875

6.417.863

32%

Santarém

Eixo II

Alargamento

ao

(Saneamento)

e

Médio
Saneamento

Tejo
de

Castelo Branco, Ferreira do Zêzere e
Proença-a-Nova

Eixo II

Eixo II
Eixo II

Eixo II

Estação de Tratamento de Águas
Residuais de Viseu Sul e Emissários.
AMPLIAÇÃO E EXTENSÃO DO SISTEMA
REGIONAL DO CARVOEIRO- SRC II
Adutor Pisão-Beja
Circuito Hidráulico de Pedrógão Margem Direita
Centros de Processamento de Resíduos

Eixo III

de Santa Maria, São Jorge, Pico e Faial e
Selagem/remoção de lixeiras

No que respeita a estas operações, quatro ainda não registavam execução financeira no final de 2012 sendo que uma
delas ainda não tem contrato celebrado - Sistema Integrado de Distribuição de Água e Recolha de Efluentes dos
Municípios do Noroeste - 1ª Fase. As restantes três são Projeto de Abastecimento de Água em alta ao Concelho da
Covilhã, Estação de Tratamento de Águas Residuais de Viseu Sul e Emissários e Central de Tratamento e Valorização de
Resíduos da ilha Terceira.
No que respeita às restantes operações, no anexo XXI é apresentada a ficha de cada um dos Projetos Ambientais com o
ponto de situação a 31 de dezembro de 2012 e no anexo XXI-A traça-se o ponto de situação do progresso das diferentes
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fases dos projetos aprovados e com execução.
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5. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A dotação global de FEDER prevista no Eixo VI do POVT – Assistência Técnica é de 68.578.698 euros, correspondendo a
1,58 % do financiamento comunitário total do Programa (FEDER e Fundo de Coesão), estando, portanto, enquadrada
pelo limite fixado na alínea a) do n.º 1 do Artigo 46.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006, de 11 de Julho.
Durante o ano de 2012 foram aprovadas duas candidaturas no âmbito do Eixo VI – Assistência Técnica da SGMAI/EMGFC – 2012 e Assistência Técnica - Organismo Intermédio - INAG, I.P. – 2012, que foram apresentadas no âmbito
do Aviso POVT-73-2011-44 (ao abrigo do qual tinham já sido aprovadas, no final de 2011, outras 4 operações),
perfazendo um total de vinte e seis candidaturas a que corresponde um financiamento comunitário (FEDER) de 42,8
milhões de euros.
Em novembro de 2012 foi aberto novo período de candidaturas, que se destinava exclusivamente a entidades
beneficiárias que têm responsabilidades de gestão dos Fundos Estruturais e de Coesão, que constituam Organismos
Intermédios, incluindo os serviços e organismos responsáveis pelo apoio administrativo e financeiro a estas entidades,
tendo sido apresentadas 4 candidaturas que ainda se encontravam em análise no final do ano.

Quadro nº 62 - Ponto de situação dos Avisos do Eixo VI
Dotação
de cada
Aviso
(Fundo)

Candidaturas

Aprovações

unid: mil euros
Indicadores Financeiros

Execução

Taxa
Taxa
Taxa
Compr Execuç Realiza
omisso
ão
ção

Avisos

Abertura

Encerramento

POVT-73-2007-03

21-Dez-07

31-Mar-08

20.000

2

5.080

2

1.413

1.413

1.413

7%

7%

100%

POVT-73-2008-15

02-Mai-08

15-Dez-08

15.000

5

7.446

5

4.500

4.492

4.474

30%

30%

100%

POVT-73-2009-21

16-Mar-09

31-Mar-09

500

1

168

1

167

120

120

33%

24%

71%

POVT-73-2009-30

07-Set-09

31-Dez-09

10.000

7

9.478

6

8.498

4.568

4.523

85%

46%

54%

POVT-73-2010-38

18-Ago-10

30-Set-10

10.000

6

8.586

6

4.751

4.092

4.172

48%

41%

86%

POVT-73-2011-44

22-Ago-11

09-Set-11

32.000

6

23.688

6

23.471

2.898

4.698

73%

9%

12%

POVT-73-2012-54

26-Nov-12

31-Dez-12

3.000

4

2.376

0

0

0

0

0%

0%

0%

56.823

26

42.799

17.582

19.399

Total

nº

31

Fundo

nº

Fundo

EX

PG

41%

A situação financeira do Eixo VI face ao programado e aprovado, à data de 31 de dezembro de 2012, evidenciava uma
taxa de compromisso de 62,4% da dotação prevista para o Eixo (vide anexo II), que se traduz numa redução de 18% face
a 2011, pois apesar de terem existido novas operações aprovadas, foram efetuadas reprogramações em baixa de várias
operações, num montante (Fundo) que ascendeu a 10,5 milhões de euros e que incidiram sobretudo em operações já
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concluídas, mas que várias questões de ordem técnica não permitiram ainda encerrar formalmente.
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Quadro nº 63 – Fundo comprometido e executado no Eixo VI
unid: euros

Eixo V
2012

2011

Fundo comprometido

52.444.069

Fundo executado

13.616.447

Variação
2012/2011

Novas
aprovações

Descativações

Total

873.389

-10.518.340

42.799.118

17.582.356

-18%
29%

No que respeita à implementação dos projetos, e considerando o período 2007/2012, o montante FEDER executado
atingiu cerca de 17,6 milhões de euros, tendo o ano de 2012 representado um acréscimo de 29% no Fundo executado.
Este acréscimo na execução, conjugado com o ajustamento (reprogramações em baixa já referidas) dos montantes
aprovados, situa a taxa de realização do Eixo nos 41%, valor ainda assim bastante inferior à taxa de realização média do
Programa e, em particular, do FEDER – retome-se os indicadores financeiros apresentados no anexo II deste relatório,
que encontra justificação no facto da operação Assistência Técnica POVT (2012 - 2015), tendo um elevado montante
aprovado, pois trata-se de uma candidatura que abrange um período de 4 anos, tem ainda uma execução relativamente
baixa, que se situa nos 12%. Existem outras operações de Organismos Intermédios do POVT, relativas às suas atividades
de 2012, que têm taxas de realização relativamente baixas, pois até ao final do ano não foi possível a
submissão/validação da totalidade das despesas realizadas durante aquele período.
No que respeita aos progressos do Eixo VI relativamente à realização física, os principais resultados alcançados até ao

Pág.250

final de 2012, são os que constam da tabela 3.6.
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Tabela 3.6.: Realização Fí sica do Eixo P rioritário 6

Indicadores

2008

2009

2010

2011

2012

_

_

_

_

n.a

n.a

_

_

n.a

n.a

2015

Indicadores Eixo (alínea c) do n.º 1do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Realização Contratada
52. Taxa de execução da Despesa Fundo
(ano n-3) (%)

Realização Executada
Meta

100%

Valor de Referência
Realização Contratada
53. Taxa de execução da Despesa Fundo
(ano n-2) (%)

_

_

Realização Executada
Meta

100%

Valor de Referência
Realização Contratada

75%

54. Nível de desmaterialização de
Realização Executada
processos associados a fluxos financeiros
Meta
(5)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Valor de Referência
Realização Contratada
55. Nível de desmaterialização de
processos associados a programação e
acompanhamento (%)

50%

70%

Realização Executada
Meta

70%

90%

70%

90%

80%

100%

Valor de Referência

Ao nível dos resultados, expressos na tabela 3.6, destacam-se a manutenção dos níveis de desmaterialização de
processos associados aos fluxos financeiros e a aproximação à meta relativa a desmaterialização de processos
associados à programação e acompanhamento. Esta aproximação à meta estabelecida decorre essencialmente do
desenvolvimento evolutivo do Sistema de Informação do POVT que permite uma flexibilização e simplificação processual
e organizacional e uma mais rápida, eficiente e eficaz gestão de recursos (humanos, financeiros, materiais e de
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informação).
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Gráfico nº 14 - Repartição do financiamento comunitário aprovado, por beneficiário da Assistência Técnica

Direcção-Geral do
Ordenamento do
Território e
Desenvolvimento
Urbano; 507.962,85
Secretaria-Geral do
Ministério da
Administração Interna;
1.127.497,17

Agência Portuguesa do
Ambiente, I.P;
1.262.079,56

Instituto de
Desenvolvimento
Regional; 774.618,65
Direcção Regional do
Planeamento e Fundos
Estruturais; 94.403,90

Secretaria-Geral do
Ministério da Economia
e do Emprego;
34.860.454,39

No que respeita à tipologia de despesas inerente aos encargos com a Assistência Técnica, constata-se que a componente
com maior peso foi “Despesas com remunerações e encargos sociais” com 13,1 milhões de euros, que representou cerca
de 63,92% da despesa pública validada no período entre 2007 e 2012, enquanto as despesas com “Aquisição de Bens e
Serviços” constituíram cerca de 23,44% com 4,8 milhões de despesa executada, representando a componente “Encargos

Pág.252

com instalações” apenas cerca de 5,21% correspondendo a uma execução de 1 milhão de euros.
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Gráfico nº 15 - Repartição da tipologia de despesas inerentes aos encargos com a Assistência Técnica – 2007/2012

Publicidade

121.207

Outros
Honorários planeamento/concepção
Encargos Gerais
Encargos com instalações

497
1.068.376

Despesas correntes (aquisição de bens e serviços)

4.804.996

Despesas com remunerações e encargos sociais
Custos Indirectos
Consultadoria técnica e estudos
Assistência Técnica
Aquisição de Equipamentos

13.101.108
65.018
457.167
57.584
820.404

unid:euros

Problemas significativos encontrados na implementação do Eixo Prioritário e medidas tomadas
As funções de Organismos intermédios no âmbito do POVT são desempenhadas em geral por entidades da
Administração Pública que afetam parcialmente recursos materiais e humanos a essas funções. Neste contexto surge
frequentemente a necessidade de esclarecer a imputação das respetivas despesas, no âmbito dos pedidos de
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pagamento.
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6. INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Atualização da informação sobre o site
Uma das primeiras iniciativas da Autoridade de Gestão deste Programa foi a criação de um sítio na Internet para servir
de veículo de comunicação do Programa com todas as entidades que se relacionam com o POVT, desde os potenciais
beneficiários às entidades que colaboram com o POVT na execução e no acompanhamento do Programa e ao público em
geral. Este site, criado em meados de Outubro de 2007, tem vindo a ser completado e revisto numa base regular, de
forma a manter uma permanente atualidade e frescura de conteúdos.
Em 2012, continuou a dar-se grande relevância à atualização do site no que toca ao seu conteúdo, de forma a torná-lo
um instrumento de verdadeira ajuda aos beneficiários e público em geral. No final do ano o site registou um número de
visitantes (valor acumulado) na ordem dos 1.596.264 e, a partir de outubro, a sua manutenção técnica passou a da
responsabilidade da Secretária-Geral do Ministério da Economia e do Emprego.
Um dos principais objetivos do site é usá-lo como meio privilegiado na publicitação da publicação dos anúncios de novos
avisos, alterações e prorrogações dos prazos dos mesmos, informações úteis sobre concursos e orientações técnicas,
26

apresentação de novos conteúdos online e a apresentação de candidaturas online .
No decorrer do ano de 2012, foram publicadas 59 notícias online, sendo que a maioria diz respeito à publicação de

26
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inaugurações de projetos cofinanciados pelo POVT e a eventos em que o POVT participou e contribuiu de forma direta.

http://si.povt.qren.pt/
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Figura nº 4 - Site do POVT com exemplos de notícias publicadas on line

O site é e continuará a ser o veículo de excelência na divulgação junto dos potenciais beneficiários e do público em geral
para que constitua um dos meios privilegiados de divulgação do POVT e de informação sobre os seus Eixos Prioritários e
Domínios de Intervenção, Regulamentos Específicos, Legislação Aplicável, Avisos de Abertura, Formulários e Instrução de
candidaturas e outros assuntos de interesse.

No âmbito do processo de monitorização das ações constantes do Plano de Comunicação do POVT, previsto nos termos
do regulamento comunitário (CE) nº 1828/2006, de 8 de Dezembro, a avaliação das ações de informação e publicidade
visa dar conta das medidas empreendidas nesta matéria e dos resultados obtidos, nomeadamente em termos de
visibilidade e notoriedade do Programa.
Tendo em conta que é da responsabilidade da AG proceder ao acompanhamento e monitorização do Programa também
nesta matéria, procedeu-se à análise e verificação dos instrumentos essenciais e a serem utilizados para o efeito,
designadamente os Relatórios Finais e também os Relatórios Anuais de Execução das operações cofinanciadas aprovadas
até final do ano de 2012, onde se encontram vertidas as medidas que foram levadas a cabo pelos beneficiários de forma
a dar cumprimento à legislação aplicável em matéria de publicitação dos apoios concedidos pelos Fundos Comunitários.

concedido às operações cofinanciadas” com uma taxa de concretização à data de 31 de Dezembro de 2012 de cerca de
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Neste sentido destacamos o indicador “Cumprimento das obrigações de divulgação do apoio dos Fundos Comunitários

64,26 % que demonstra por um lado o conhecimento por parte das entidades beneficiárias das obrigações em matéria
de publicidade contratualizadas no âmbito do apoio concedido pelos Fundos Comunitários, mas também o propósito em
contribuir para o rigoroso cumprimento da legislação aplicável estipulado pelos Regulamentos do Programa e dos
Fundos.
É de referir no entanto que a taxa de execução acima apresentada não é dissociável quer da internalização de funções
no seio da Autoridade de Gestão (por oposição à sua contratação externa), quer do quadro de fortes restrições
financeiras que tem vindo a afetar o Estado Português (com reflexo na disponibilidade dos montantes a empregar a
título de contrapartida nacional no esforço de investimento inicialmente previsto).
Vale a pena referir, a este respeito, que a reprogramação técnica do POVT operada em 2011 (confirmada na
reprogramação estratégica de 2012) se traduziu numa diminuição de 31% do volume de financiamento comunitário
afeto ao Eixo de Assistência Técnica do Programa, aspeto que não deixará de possuir reflexos sobre as condições de
execução do Plano de Comunicação.

Informação sobre os avisos de abertura de concursos
No decorrer do ano de 2012 foram publicados diversos Avisos relativos à Abertura de períodos para a apresentação de
candidaturas. Os suportes para a divulgação dos Avisos foram escolhidos tendo em conta o teor dos respetivos avisos e
os potenciais beneficiários.
O ano de 2012 foi significativamente menos intenso no que diz respeito a abertura para a receção de Avisos. No quadro
seguinte apresentam-se os Avisos publicados e os respetivos suportes de divulgação, promovidos pela Autoridade de
Gestão do POVT e pelos Organismos Intermédios:

Quadro nº 64 - Novos Avisos publicitados no site em 2012
Data

Eixos Prioritários/Domínios de Intervenção

Suporte

18 de abril de 2012

Eixo III - Recuperação de Passivos Ambientais

Site do POVT.

17 de setembro de 2012

Eixo II - Combate à Erosão e Defesa Costeira

Site do POVT.

17 de outubro de 2012

22 de outubro de 2012

22 de outubro de 2012

Eixo II - Ciclo Urbano da Água (CUA) Vertente em Baixa - Modelo não
Verticalizado
Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva

Site do POVT.

Eixo II - Ciclo Urbano da Água (CUA) Rede Estruturante de
Abastecimento de Água e Saneamento
Eixo II - Ciclo Urbano da Água (CUA) Rede Estruturante de
Abastecimento de Água e Saneamento

Site do POVT.

Site do POVT.

Site do POVT.
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18 de setembro de 2012

26 de novembro de 2012

4 de dezembro de 2012

4 de dezembro de 2012

11 de dezembro de 2012

21 de dezembro de 2012

Eixo X – Assistência Técnica 2013

Site do POVT.

Eixo II - Infraestruturas Nacionais para a Valorização de Resíduos
Sólidos Urbanos
Eixo II - Otimização da Gestão de Resíduos

Site do POVT.

Site do POVT.

Eixo I - Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de
Transportes e Mobilidade Sustentável
Eixo IV - Redes Estruturantes da RA Madeira

Site do POVT.

Site do POVT.

Em regra, os Avisos de Abertura para Apresentação de Candidaturas contêm as seguintes informações, consideradas
relevantes para os potenciais beneficiários:


Objetivos do Domínio de Intervenção



Tipologia de Operações



Modo de Apresentação das candidaturas



Período para apresentação de candidaturas



Dotação financeira



Âmbito Geográfico



Seleção das Operações



Apuramento do Mérito do Projeto



Data prevista para a Comunicação da Decisão ao Beneficiário



Documentos a apresentar com a candidatura



Linha de atendimento – Esta linha telefónica de atendimento destina-se a conferir um serviço de apoio
especializado e de qualidade ao utente para efeitos de apresentação de candidaturas, centralizado no
Secretariado Técnico do POVT ou nos Organismos Intermédios com responsabilidades delegadas, no que
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respeita a informações a prestar no âmbito dos Domínios de Intervenção da sua responsabilidade.
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Figura nº 5- Site do POVT com exemplos de avisos de abertura

Publicação da Lista de Beneficiários
É feita com periodicidade trimestral a publicação da Lista de Beneficiários do POVT, seguindo as orientações previstas na
alínea d) do artigo 7º do Regulamento (CE) nº 1828/2006.
Esta publicação é feita no site do POVT, onde são mencionados os seguintes elementos:
Beneficiário



Designação das Operações



Fundo



Data de aprovação



Financiamento aprovado – Investimento elegível



Financiamento aprovado – Contribuição FEDER / Fundo de Coesão



NUT II, NUT III e Distritos
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Figura nº 6 - Lista de beneficiários publicada no site do POVT

Materiais publicitários produzidos
No âmbito da Sessão Pública de Apresentação de Resultados 2012 (assunto que é desenvolvido seguidamente) o POVT
apresentou dois trípticos, em português e inglês, produzidos in-house, para a apresentação dos principais resultados do
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Estudo de Avaliação da implementação do Plano Estratégico de Comunicação POVT.
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Figura nº 7 - Trípticos produzidos para a apresentação dos principais resultados do Estudo de Avaliação da
implementação do Plano Estratégico de Comunicação POVT
O folheto em português:

O folheto em inglês:

Grande evento anual do POVT
A Autoridade de Gestão do POVT promoveu no dia 7 de dezembro, no Auditório da Escola Secundária de Vergílio
Ferreira, em Lisboa, uma sessão pública de apresentação dos resultados do Programa referente ao ano de 2012,
dedicada em específico ao contributo dos projetos cofinanciados pelo Fundo de Coesão para o dedicada ao tema
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Com uma aderência bastante significativa, estiveram presentes no evento
Pág.260

anual de divulgação dos resultados do Programa cerca de 250 participantes.

Relatório de Execução | POVT | 2012

Além do balanço global do POVT no ano 2012, do contributo deste Programa para a realização dos objetivos e estratégia
da União Europeia e da apresentação das perspetivas em relação ao Novo QREN – 2014-2020, o evento contou ainda
com as seguintes apresentações:


Investimentos do Fundo de Coesão na Região Autónoma dos Açores (RAA), por Rui Amann, Diretor Regional
Planeamento e Fundos Estruturais; Investimentos no âmbito do Ciclo Urbano da Água - Saneamento de Águas
Residuais e o seu contributo para a qualidade do meio ambiente, por Carlos Mineiro Aires, Presidente da
Comissão Executiva SIMARSUL e Martins Soares, Presidente do Conselho de Administração das Águas do
NoroesteIntervenções no âmbito da “Proteção Costeira” onde se incluíram as apresentações de Gabriela Moniz,
da Agência Portuguesa do Ambiente e de Cândida Pestana, em representação do Gabinete Coordenador
Programa Polis



Intervenções no âmbito da “Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos” com as apresentações de Rui Nobre
Gonçalves, Presidente do Conselho de Administração da Valnor, e de Alberto Alves Santos, Administrador
Delegado da ERSUC.

O evento contou com uma intervenção de representante da Comissão Europeia, Judit Torokne Rozsa, Chefe de Unidade
DG Regio, e de Dina Ferreira, Vice-Presidente do Conselho Diretivo do IFDR.
No âmbito do Grande Evento de 2012, foi ainda concebida uma exposição com o objetivo de apresentar publicamente
projectos que são considerados como representativos de Boas Práticas de aplicação de Fundos Estruturais FEDER e
Fundo de Coesão. Foi seleccionado um projecto por Eixo/Domínio de Intervenção do Programa, num total de 13
projetos.
A exposição implicou um total de 30 painéis onde foram apresentados os Eixos e Domínios de Intervenção do POVT e
objetivos alcançados com cada um dos projetos apresentados.
Em 2013, esta exposição irá ficar disponível em diversos locais, nomeadamente no Edifício da Parque Expo (sede
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administrativa do POVT) e nas instalações do IFDR, em Lisboa.
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Figura nº 8 - Imagens da exposição relativa a projetos que constituem boas práticas de aplicação do financiamento
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comunitário
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Ainda no âmbito do Grande Evento Anual, foi desenvolvida uma publicação intitulada GRANDES PROJETOS | PROJETOS
DE FUTURO onde se apresentaram as operações com investimento superior a 50 milhões de euros e que, de acordo com
os Regulamentos Comunitários, são alvo da aprovação por parte da Comissão Europeia.

Figura nº 9 - Imagens da brochura Grandes Projetos|Projetos de Futuro
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Grande Evento do POVT realizado na Escola Secundária Virgílio Ferreira, em Lisboa
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No decorrer do evento, duas turmas da Escola Secundária de Vergílio Ferreira, acompanhadas pelos professores, assistiram às
apresentações relativas aos “Investimentos do Fundo de Coesão na Região Autónoma dos Açores (RAA)” e aos “Investimentos no
âmbito do Ciclo Urbano da Água - Saneamento de Águas Residuais e o seu contributo para a qualidade do meio ambiente”.

A participação destes alunos do curso de ciências sócio-económicas, decorreu durante o tempo lectivo da disciplina de Economia, que
desta forma, puderam compreender melhor de que forma os Fundos Estruturais e de Coesão contribuem para o desenvolvimento do
país. Esteve também presente uma intérprete de língua gestual que ajudou alguns alunos surdos na compreensão das apresentações.

Por outro lado, a presença destes alunos e docentes foi registada pelos oradores convidados que aplaudiram a iniciativa de ligação
deste Grande Evento à comunidade escolar, assumindo o desafio de ser feito um esforço para tornar a linguagem dos fundos
comunitários mais acessível aos diversos públicos, incluindo o público mais jovem.

A exposição relativa a Boas Práticas de aplicação dos Fundos Estruturais (FEDER) e de Coesão, instalada no átrio da escola, junto ao
bar e à sala da associação de estudantes, pôde ser visitada pelo público escolar - alunos, professores e auxiliares de educação daquele
estabelecimento de ensino durante duas semanas, permitindo o contato mais direto deste público com os resultados da aplicação dos
fundos comunitários em projectos concretos, através da sua ilustração com fotografias e da descrição do projecto e dos seus objetivos.
Todo este processo teve o envolvimento da direção da escola, que se associou a esta iniciativa desde o primeiro momento, o que faz
dele um exemplo de boa prática de comunicação, com a partilha com a comunidade escolar, dos resultados da aplicação dos fundos
comunitários na Valorização do Território e em particular com o público em idade escolar, que será a geração que usufruirá em grande
medida dos investimentos que estão a ser financiados actualmente.

Outros materiais de divulgação
No dia 26 de Junho, realizou-se a 7ª Comissão de Acompanhamento do POVT, em Lisboa, para a qual foi criada
especificamente uma brochura intitulada VALORIZAR O TERRITÓRIO | PROJETOS PARA O FUTURO no sentido de
apresentar projetos considerados como Boas Práticas e que se destacaram pelo seu caráter inovador e pelo seu efeito
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demonstrativo.
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Figura nº 10 - Imagens da brochura Valorizar o Território|Projetos de Futuro

Em Outubro foi publicado um artigo dedicado aos projetos do Alqueva na revista “The Parliament’s Magazine
REGIONAL” onde são abordadas as intervenções cofinanciadas pelo POVT para aquela infraestrutura na perspetiva do
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melhoramento das condições de abastecimento da Região do Alentejo.
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Figura nº 11 - Imagens do artigo publicado na revista “The Parliament’s Magazine REGIONAL” sobre os projectos do
Alqueva

Em novembro de 2012, o POVT assegurou presença na Revista Pontos de Vista, descartável do Jornal Público, com uma
entrevista à Gestora do Programa. Este número foi dedicado do tema “QREN 2007-2013 – QUAIS AS PRIORIDADES”.
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Figura nº 12 - Participação do POVT na edição da Revista “Pontos de Vista”
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Com as ações realizadas, o POVT investiu um total de 60.274 euros do seu orçamento, o que traduz um nível de
dispêndio inferior ao previsto, como pode ser constatado no quadro seguinte:

Quadro nº 65 - Custo das ações de comunicação realizadas em 2012
Acumulado 2007-2011
Ações físicas

Investimento
Previsto*

2012

Investimento
Realizado

Investimento
Previsto*

Acumulado 2007-2012
Investimento
Realizado

Investimento
Previsto*

Investimento
Realizado

Imagem corporativa

20.000

3.872

0

0

20.000

3.872

Site Internet

55.000

0

5.000

0

60.000

0

Brochuras de Informação

30.000

9.505

5.000

11.352

35.000

20.857

Lançamento público

60.000

100.578

0

0

60.000

100.578

Anúncios Imprensa

200.000

68.124

50.000

8.593

250.000

76.717

Candidaturas Site Internet

40.000

0

10.000

0

50.000

0

Linha telefónica

20.000

0

5.000

0

25.000

0

Direct mail

20.000

0

5.000

0

25.000

0

Conferências / Colóquios

40.000

49.837

10.000

0

50.000

49.837

Newsletter Eletrónica

20.000

0

5.000

0

25.000

0

Reuniões da CA e Grande Ação
Anual

80.000

66.254

20.000

27.119

100.000

93.373

Estudos de Monitorização

175.000

176.872

75.000

13.210

250.000

190.082

TOTAL

760.000

475.042

190.000

60.274

950.000

535.316

*Investimento previsto no Plano de Comunicação do POVT

Na manutenção do site atual do POVT não é feito nenhum investimento financeiro, dado que os meios técnicos usados
pertencem à ex-Secretaria-geral do Ministério das Obras Públicas, Planeamento, Transportes e Comunicações e desde
Outubro de 2012 à Secretaria-Geral do Ministério da Economia e do Emprego. O POVT é responsável pela atualização do
mesmo em back office.
Comparativamente com 2011, as despesas mantiveram-se com os mesmos serviços e/ou produtos, sendo que em 2012
a diferença substancial foi o pagamento efetuado à empresa ImproveConsult responsável pela realização da Avaliação
do Plano de Comunicação do POVT, com uma despesa de 13.210 euros.
Pelo quadro acima apresentado é possível constatar que o POVT executou, até 31 de Dezembro de 2012, 56% do
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investimento previsto no Plano de Comunicação em acções de divulgação, comunicação e publicidade.
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Metas

Execução

2015

2012

Indicadores
Nº de ações de divulgação e informação do Programa

18

42

Nº de publicações a editar com informação sobre o Programa

10

10

70.000

1.550.000

Nº de edições da newsletter eletrónica do Programa

15

3

Nº de anúncios na imprensa com informação sobre o POVT

70

21

Nº de reuniões da Comissão de Acompanhamento

16

7

4

0

80%

80%

6

1

90%

91%

100%

100%

100%

100%

Nº anual médio de visitas ao site do POVT na Internet

Nº de ações de road show no Roteiro das Boas Obras
Nível de participação das entidades mais representativas do público-alvo nos
seminários, workshops, ações temáticas e reuniões técnicas (nº de participantes)
Nº de estudos de avaliação e monitorização do Plano de Comunicação
% de beneficiários que consideraram adequada a qualidade da informação prestada
pelo POVT (a apurar através de inquérito)
Cumprimento das obrigações de divulgação do apoio dos Fundos Comunitários
concedido às operações cofinanciadas
Grau de desmaterialização dos procedimentos relativos à apresentação de
candidaturas e dos pedidos de pagamento pelos Beneficiários do Programa

Dia da Europa
Para assinalar o Dia da Europa, a Autoridade de Gestão do POVT associou-se às comemorações do dia 9 de maio
divulgando no site do Programa “Boas Práticas” de projetos cofinanciados pelos Fundos estruturais, com o intuito de
apresentar projetos que dignificam os investimentos comunitários na valorização e requalificação do país e da
população.

Presença do POVT nos media
Quanto à presença do POVT nos media, assegurou-se em 2012 um fluxo de comunicação regular e positivo sobre o
Programa.
Durante o período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro foram analisadas 464 notícias para o POVT, que
27

28

29

resultaram numa Favorabilidade média de 3,2 pontos e num NetAEV positivo de 123.273 € .

Tendência editorial em função da análise textual dos conteúdos das notícias numa escala de 1 a 5.

28

Valor líquido do espaço editorial ocupado a preços de tabela de publicidade, em função da diferença entre o AEV da informação
favorável e AEV desfavorável.
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27

Maio (conforme é apresentado no gráfico abaixo) foi o mês que mais se destacou em NetAEV devido, em grande parte, a
uma Reportagem no Jornal da Tarde (RTP 1) sobre a suspensão das obras nas escolas de Baião a Amarante (referência ao
desbloqueamento das verbas do POVT). Nota para as obras no Alqueva a concluir até 2015 e para a taxa de execução do
QREN até março que transparece no gráfico com o acréscimo de popularidade do POVT (com picos de popularidade em
agosto e novembro). Nota ainda para uma Reportagem no Jornal da Noite (SIC) sobre os gastos desnecessários da
Parque Escolar (referência ao financiamento do POVT) com um AEV Desfavorável mais nítido em maio. Em resumo, de
acordo com a Cision, a informação de 2012 resultou maioritariamente equilibrada.

Fonte: Cision Portugal

Ações de divulgação promovidas pelos Organismos Intermédios
Os Organismos Intermédios dispõem de áreas de identificação POVT e conteúdos relativos a este Programa nos seus
sítios na Internet:
Agência Portuguesa do Ambiente;
Direção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano;
Instituto de Desenvolvimento Regional;
Direção Regional de Planeamento e Fundos Estruturais (DRPFE) dos Açores, através do site do
PROConvergência;
Estrutura de Missão para a Gestão da Estrutura de Missão para a Gestão de Fundos Comunitários 2007-2013

29

Número acumulado de contactos provocados pela informação, em função da soma da audiência dos OCS.
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(Ministério da Administração Interna) através do site http://Fundoscomunitarios.mai-gov.info.

Foram também realizadas pelos Organismos Intermédios algumas sessões de esclarecimento relativas à abertura à
apresentação de candidaturas dos seguintes Domínios de Intervenção:

Eixo Prioritário II – Domínio de Intervenção Prevenção e Gestão de Riscos
Organização: Organismo Intermédio – Estrutura de Missão para a Gestão de Fundos Comunitários 2007-2013 (Ministério
da Administração Interna)
A EMGFC tem vindo a assegurar a transmissão de orientações aos beneficiários sobre as obrigações decorrentes do
financiamento Comunitário, em matéria de informação e publicidade. Para além da divulgação nos sites
http://www.Fundoscomunitários.mai.gov.pt e http://www.qren-mai.info/index.html.
Durante o ano de 2012 foram desenvolvidas reuniões parcelares com diversas Associações Humanitárias de Bombeiros,
Municípios e Governos Civis e várias reuniões bilaterais, com ANPC e DGIE, para informações e esclarecimentos.
As ações de acompanhamento aos diversos projetos aprovados permitem verificar o cumprimento das obrigações por
parte dos beneficiários, em matéria de informação e publicidade de acordo com os normativos comunitários e nacionais
aplicáveis.

Eixo Prioritário III – Redes e Equipamentos Estruturantes na Região Autónoma dos Açores
Organização: Organismo Intermédio – Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais
No âmbito do Eixo III do POVT durante o ano de 2012 este Organismo Intermédio procedeu às seguintes ações de
informação e comunicação:
Divulgação via website
No website do PO PROCONVERGENCIA AÇORES, na área reservada aos beneficiários/candidaturas, tem um link para o
aviso de candidatura POVT Eixo IV e no portal Açores, na área da Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais,
tem uma página dedicada ao POVT que contém informação relativa ao programa, projetos aprovados, beneficiários,
montantes e link para o website POVT. (http://www.proconvergencia.azores.gov.pt/AR/beneficiarios.html e
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http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/vp-drpfe/textoImagem/POVT.htm)
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Figura nº 13 - Página dedicada ao POVT no website do PROCONVERGENCIA AÇORES

O OI providenciou apoio na elaboração dos painéis de obra e na instrução de colocação, bem como, prestou
esclarecimentos para garantir o cumprimento das responsabilidades dos beneficiários relativamente a medidas de
informação e publicidade.
As evidências fotográficas de colocação do painel de obras dos quatro projetos aprovados, com a identificação clara da
marca QREN e da imagem do POVT, estão disponíveis nos respetivos relatórios anuais.
Eixo Prioritário IV – Redes e Equipamentos Estruturantes na Região Autónoma da Madeira
Organização: Organismo Intermédio – Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR)
O Instituto de Desenvolvimento Regional, como Organismo Intermédio do Programa Operacional Temático de
Valorização do Território (POVT) no âmbito do atual Eixo IV assumiu desde sempre a responsabilidade de assegurar a
divulgação quer do Programa/ Fundo quer do Eixo, utilizando diversas formas e métodos de comunicação.
De referir no entanto que a implementação da estratégia de comunicação continuou a ser marcada pela situação
financeira do Estado Português e da própria Região Autónoma da Madeira, a qual impossibilitou a execução de algumas
atividades previstas como sejam a inserção de anúncios publicitários na comunicação social, a participação em
exposições empresariais e a impressão do suplemento anual do Espaço Global.
Contudo, nas ações desenvolvidas pelo IDR, no ano em apreço, esteve sempre presente o dever de garantir uma
comunicação eficaz, tendo por base os valores da transparência, do rigor, da aproximação e da percetibilidade e eficácia.
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Destaca-se então as seguintes ações de informação e publicidade promovidas pelo IDR no ano 2012:
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Figura nº 14 - Página do POVT- Eixo IV no sítio web do IDR

Trata-se de um meio de difusão que é utilizado cada vez mais no âmbito da promoção do Programa Operacional, e em
particular do Eixo IV, desempenhando uma função de estímulo junto dos diversos públicos, assumindo um papel
importante na comunicação com os potenciais e atuais beneficiários e outros interessados em obter informações sobre
o Programa, para fins, eventualmente, jornalístico, universitário, entre outros.
Foram publicados na página Web do IDR os dois Avisos para apresentação de candidaturas na tipologia Intervenções que
visam a correção torrencial das principais ribeiras da Ilha da Madeira e a 18 de julho de 2012, uma notícia intitulada
“Madeira participa na exposição «O Fundo de Coesão em Portugal» integrada na inauguração do Metro do Aeroporto de
Lisboa”.

Publicidade no exterior:
Painéis Led Vídeo Wall: durante o mês de dezembro foram inseridos 192 spots por dia, pelos três painéis eletrónicos de
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rua existentes na cidade do Funchal.
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Figura nº 15 – Publicidade nos Painéis Eletrónicos existentes na cidade do Funchal

Publicações
Newsletter - Nº 39 – Dezembro.2012
Artigo: POVT – Eixo IV - Construção da 3ª Fase do Aterro Sanitário da ETRS da Meia Serra

Figura nº 16 – Newsletter do IDR relativo ao projecto Construção da 3ª Fase do Aterro Sanitário da ETRS da Meia Serra
financiado pelo POVT

Esta publicação está disponível em suporte informático no sítio Web do IDR, IP-RAM e via correio eletrónico. Foi
distribuída por 372 entidades do sector público e privado da Região e do Continente (mais 78 entidades

http://www.idr.gov-madeira.pt/portal/Upload/Anexos/Newsletter_Nº%2039%20dez%202012.pdf
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comparativamente a 2011).

Revista “Espaço Global
A revista “Espaço Global” é considerada um veículo de excelência de informação anual sobre os Programas de
cofinanciamento comunitário na Região Autónoma da Madeira, tendo em conta a abrangência do target. Esta 5.ª edição
contou com um artigo da autoria do Ex-Deputado madeirense ao Parlamento Europeu, Dr. Sérgio Marques, os artigos
dos “Opinion Leaders” e o espaço destinado aos Jovens madeirenses que, através dos seus depoimentos e com base nos
trabalhos de pesquisa desenvolvidos, transmitiram a sua visão.
Esta edição, por motivos de ordem financeira, não foi impressa, e por força dessa circunstância, não foi distribuída em
formato papel. Está, no entanto, disponível online desde o mês de dezembro de 2012, no sítio web do IDR, tendo sido
distribuída, em suporte informático (via e-mail) a 372 entidades regionais, nacionais e comunitárias.
Esta

publicação

está

igualmente

acessível

no

Website

do

IDR

-

http://www.idr.gov-

madeira.pt/portal/Detalhes.aspx?IDConteudo=1895&IDMenu=5&IDSubMenu=45&Path=49

Figura nº 17 - Página dedicada aos projetos financiados pelo POVT na revista “Espaço Global”

Ações de Sensibilização/Promoção
Comemoração do Dia da Europa
Exposição de Rua (9 de maio): Tratou-se de uma ação direcionada ao público em geral (aproximadamente a 120 mil
pessoas). Esta exposição realizou-se, uma vez mais, na Travessa do Cabido, onde está sediado o Instituto de
Desenvolvimento Regional, IP-RAM.
Nesta exposição, à semelhança dos anos transatos, apresentou-se o mesmo painel que tem sido utilizado sobre o Eixo IV
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do POVT.
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Figura nº 18 - Painél alusivo ao Eixo IV do POVT exposto no Dia da Europa

Exposição sobre investimentos do Fundo de Coesão I e II por ocasião da inauguração do Metro ligação ao Aeroporto –
16 de julho de 2012
O OI participou nesta iniciativa através da cedência de imagens e descritivo de projetos cofinanciados pelo Fundo de
Coesão I e II na Região. Esta iniciativa de comunicação, produzida pelo IFDR em parceria com a empresa Metro Lisboa
S.A., esteve patente ao público durante 30 dias.

Figura nº 19 – Participação do IDR na exposição relativa aos investimentos financiados pelo Fundo de Coesão I e II

Notícias na Comunicação Social Regional
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Em 2012, a imprensa escrita da Região publicitou algumas notícias, onde faz menção ao Fundo de Coesão/POVT.
Sessões Informativas nas Escolas
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Deu-se continuidade às Sessões Informativas junto das escolas, direcionadas em particular à população mais jovem (9º
ano de escolaridade (3º ciclo), secundário e o ensino técnico-profissional). O Quadro seguinte sintetiza as 13 sessões
informativas realizadas em 2012 as quais abrangeram 9 estabelecimentos de ensino e um total de 422 alunos e 21
professores.

Eixo Prioritário V – Desenvolvimento do Sistema Urbano Nacional – Ações Inovadoras para o Desenvolvimento
Urbano
Organização: Organismo Intermédio – Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, com a
participação da Autoridade de Gestão do POVT
Durante o ano de 2012 as atividades desenvolvidas neste âmbito centraram-se no Portal dedicado à Política de Cidades
— Polis XXI. Este Portal, foi disponibilizado online em 2011, respeitando à Política de Cidades POLIS XXI e abrangendo o
conjunto de programas, medidas e instrumentos de atuação que concorrem diretamente para a implementação de uma
política de desenvolvimento sustentável nas cidades portuguesas.
No que diz respeito à informação sobre os projetos, foi desenvolvida uma base de dados com todos os projetos já
aprovados onde consta a ficha individual para cada um.
Na ótica da Política de Cidades, a atividade desenvolvida consistiu na atualização de conteúdos e publicação de notícias
relativas ao universo temático.
Durante o ano de 2012 a DGOTDU foi integrada na DGT, passando todas as suas competências e respetivas atividades e
projetos para a nova entidade criada, incluindo o contrato de delegação de competências estabelecido entre a AG/POVT
e a DGOTDU e a conclusão do projeto de Assistência Técnica em causa.
Esta operação terminou no final de Setembro, dado o acordo entre a AG/POVT e a DGOTDU no sentido de cessar o
contrato de delegação de competências estabelecido, tal como foi anteriormente referido.

Avaliação Intercalar das Ações do Plano Estratégico de Comunicação do POVT
O Regulamento (CE) nº 1828/2006 da Comissão de 8 de Dezembro de 2006 menciona, no seu artigo 4º que o “relatório
anual de execução para o ano de 2010 e o relatório final de execução devem conter um capítulo dedicado à avaliação
dos resultados das medidas de informação e publicidade em termos de visibilidade e notoriedade dos programas
operacionais e do papel desempenhado pela Comunidade, tal como disposto no nº 2, alínea e) do artigo 2º”.
Em Março de 2011, a Comissão Diretiva do POVT desencadeou o procedimento de elaboração do Caderno de Encargos
para a consulta a 3 entidades no sentido de fazer cumprir a avaliação das ações de publicidade e comunicação no

impostas pelo atual panorama económico para a execução do Orçamento de Estado e controle das despesas dos

Relatório de Execução | POVT | 2012

Pág.276

sentido de integrar as conclusões no Relatório de Execução de 2010 do POVT. Contudo, e considerando as limitações

organismos estatais, os procedimentos acima dos €5 mil euros passaram a ter um circuito diferente, que obriga à
aprovação prévia do Ministério das Finanças.
A decisão de adjudicação foi tomada pela Senhora Secretária-Geral do ex-Ministério das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações através de despacho de 20 de Fevereiro de 2012, relativa ao procedimento por ajuste direto para a
“Aquisição de Serviços para a Avaliação Intercalar das Ações do Plano Estratégico de Comunicação do Programa
Operacional Valorização do Território”, foi feita a adjudicação à empresa ImproveConsult a aquisição de serviços para a
“Avaliação Intercalar das Ações do Plano Estratégico de Comunicação do Programa Operacional Valorização do
Território”.
A Avaliação teve por objeto o POVT e a concretização do respetivo Plano de Comunicação no âmbito da implementação
e execução do Programa, cobrindo todo o período decorrido entre o seu arranque e o final do ano de 2011. Para esse
efeito, a avaliação teve por base as atribuições e competências exercidas diretamente pela Autoridade de Gestão
(incluindo aí a sua articulação no contexto mais vasto do QREN), bem como aquelas que resultam do modelo de
delegação de competências de gestão em Organismos Intermédios.
Tendo em conta a programação constante do Plano de Comunicação e a extensão do período em análise, esta avaliação
incidiu sobre as três Fases/ Momentos de implementação da estratégia de comunicação inicialmente preconizada
(Lançamento e Divulgação Inicial do POVT, Divulgação de Ações e Períodos de Candidatura ao POVT e Divulgação e
Monitorização dos Resultados das Atividades Desenvolvidas pelo POVT).
Globalmente, o exercício de avaliação pretendeu aferir de que modo a implementação do Plano de Comunicação do
POVT até ao final de 2011 e os seus resultados intercalares contribuíram para a prossecução dos Objetivos Estratégicos
definidos aquando da sua aprovação.
As conclusões desta Avaliação foram apresentadas pela empresa ImproveConsult em dezembro tiveram como principal
base os diferentes públicos alvo do Plano de Comunicação do POVT: beneficiários (entidades efectiva e potencialmente
beneficiárias do POVT), público em geral, público mediático (meios de comunicação social e opinion makers) e público
interno (Autoridade de Gestão, Organismos Intermédios, instituições integrantes ao modelo de gestão dos Fundos
alocados ao Programa e governação do QREN e os órgãos de acompanhamento e supervisão do Programa).
O documento na íntegra está disponível para leitura, mas no âmbito deste Relatório podem ser avançadas que as
principais conclusões prendem-se com:
De acordo com os dados disponíveis, existe uma reduzida taxa de execução financeira do orçamento previsional
do Plano de Comunicação no final de 2011, correspondente a apenas 24% do valor programado para o período
2007-2011. Contudo, é ressalvado que “esta reduzida execução não é dissociável quer da internalização de
funções no seio da Autoridade de Gestão (por oposição à sua contratação externa), quer do quadro de fortes
restrições financeiras que tem vindo a afetar o Estado Português;

informação disponibilizada pelo POVT é marcadamente positiva, sobretudo entre os Beneficiários diretos do
Programa. Com efeito, e de acordo com o inquérito realizado junto deste público-alvo, esta apreciação é
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A apreciação feita pelos Beneficiários (diretos e potenciais) sobre a adequação e qualidade global da

partilhada por 91% dos respondentes, dos quais 75% reputam como ‘satisfatória’ a adequação e qualidade
global da informação disponibilizada e 16% como ‘muito satisfatória’;
As respostas fornecidas pelos Beneficiários (diretos e potenciais) do POVT sugerem que este público-alvo possui
um grau de conhecimento muito relevante sobre o Programa (tomado na sua globalidade) e, em particular,
sobre as oportunidades de financiamento disponibilizadas, sendo que que mais de 90% dos respondentes
consideram possuir um grau de conhecimento ‘médio’ ou ‘elevado’ sobre a estrutura e objetivos gerais do
POVT, a tipologia de operações apoiadas e as condições de acesso aos apoios do Programa.
Os Beneficiários (diretos e potenciais) do POVT declaram possuir um grau de conhecimento muito relevante em
relação ao conjunto de condições e obrigações de informação e publicidade a que ficam sujeitos em caso de
aprovação das suas candidaturas. Com efeito, e de acordo com o inquérito realizado junto deste público-alvo,
94% dos respondentes consideram estar ‘razoavelmente’ ou ‘bem’ informados em relação a esta matéria,
sendo que esta categoria de respostas abrange mais de 1/3 do total de respostas.
O website do POVT posiciona-se de forma muito clara como o principal meio utilizado pelos Beneficiários para
aquisição de informação sobre o Programa, sendo seguido a larga distância pelas restantes ferramentas
integrantes do mix de comunicação adotado. Deve notar-se que este resultado está em linha com as
expectativas iniciais da Autoridade de Gestão, que desde o início entendeu dever ser este o principal veículo de
comunicação do POVT junto dos seus públicos-alvo e, muito especialmente, dos seus Beneficiários (diretos e
potenciais).
A avaliação da facilidade de acesso e contacto com a estrutura de gestão do POVT por parte dos públicos-alvo
que com ela se relacionam de forma mais regular e intensa (Beneficiários e Público Interno) apresenta
resultados manifestamente positivos, evidenciando assim o grau de proximidade alcançado ao longo do
período de vigência do Programa (avaliada por 91% dos respondentes como ‘satisfatória’ ou ‘muito
satisfatória’).
A avaliação da transparência da gestão do POVT por parte dos diferentes públicos-alvo abrangidos pelo Plano
de Comunicação apresenta resultados manifestamente positivos, os quais apenas são contrariados pelo
elevado desconhecimento declarado pelo Público em Geral em relação à utilização dos Fundos Comunitários
em Portugal.

Principais conclusões em torno dos cinco grandes Objetivos Estratégicos do Plano de Comunicação do POVT:
‘Contribuir para a notoriedade do Programa, do Estado Português e da União Europeia’ - a análise realizada
permite constatar uma reduzida notoriedade do POVT perante a opinião pública e, por conseguinte, um
contributo muito limitado deste Programa para o reconhecimento público da ação desempenhada pela União
Europeia (via Fundos Comunitários) na valorização do território nacional e no desenvolvimento global do país.

acontece noutros países comunitários), considera-se fundamental assinalar que esta dimensão não assumiu –
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Muito embora este reconhecimento público seja estruturalmente reduzido em Portugal (a exemplo do que

pelo menos no período em estudo – um caráter prioritário na implementação do Plano de Comunicação do
POVT.
´Proporcionar uma boa acessibilidade ao Programa’ - a análise realizada permite constatar níveis de satisfação
claramente positivos por parte dos públicos-alvo em relação aos quais era expectável uma interação mais
regular e intensa com o Programa, designadamente os Beneficiários e o Público Interno. Em termos mais gerais,
interessa referir que o website do POVT congrega um vasto manancial de informação sobre o Programa em
regime de acesso aberto e disponibiliza canais específicos de acesso à Autoridade de Gestão (situação
extensível aos vários Organismos Intermédios), extravasando largamente o conjunto de obrigações mínimas de
informação e publicidade consignadas na regulamentação comunitária e nacional aplicável.
‘Tornar apelativos os suportes informativos do Programa’ - a análise realizada permite constatar níveis de
satisfação claramente positivos por parte dos públicos-alvo com maior e mais frequente interação com o
Programa (i.e. Beneficiários e Público Interno).
‘Garantir a total transparência dos atos de gestão do Programa’ - a análise realizada permite constatar um largo
consenso em torno da transparência evidenciada pela gestão do Programa, designadamente por parte do
Público Interno, dos Beneficiários e do Público Mediático.
‘Contribuir para uma boa articulação estratégica e operacional com o Plano de Comunicação do QREN’ - a
análise realizada permite constatar que as práticas de comunicação seguidas às escalas do QREN e do POVT
apresentaram um elevado grau de coerência e complementaridade entre si. Este desempenho, assente numa
adequada delimitação de territórios de comunicação e na capacidade de coordenação e articulação evidenciada
pela RIC.QREN, contribuiu para o alargamento dos resultados que o Plano de Comunicação do POVT seria capaz
de alcançar isoladamente, designadamente ao mobilizar meios e ferramentas comunicacionais de largo
espectro (com maior capacidade de penetração junto da opinião pública).

Recomendações
A Equipa de Avaliação recomenda que a implementação da estratégia comunicacional do POVT em 2013 (e,
subsidiariamente, em 2014 e 2015) seja orientada em função das seguintes quatro prioridades de atuação:
maximização do potencial de cross-selling do POVT no seio do QREN;
mobilização dos media para a difusão de informação sobre o POVT;
robustecimento de meios e produtos de comunicação pública do POVT;
consolidação do grau de conhecimento dos Beneficiários sobre o POVT.

Para a devida articulação das suas atividades, a RIC QREN reuniu-se em quatro ocasiões, nos meses de fevereiro, maio,
setembro e dezembro de 2012, tendo as mesmas sido realizadas em Lisboa e a do mês de maio, no Alentejo.
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Articulação estabelecida no âmbito da Rede de Comunicação QREN (RIC QREN)

No ano de 2012, salienta-se a introdução da partilha de boas práticas inter pares nas reuniões, que incidiram sobre os
seguintes temas: i) Semana de Apoio ao Investimento - Sessões de Esclarecimento às Empresas (Road-Show) e Abertura
do Gabinete INVESTE – Gabinete de Apoio ao Investidor, pelo PO Alentejo; ii) Exposição 25 Anos - 25 Projetos, pelo PO
Açores para a Convergência; iii) 2º Ciclo de Seminários IGFSE - 2012, pelo IGFSE.
A presença nestas reuniões é assegurada pela participação dos core members de cada Estado-Membro nos respectivos
30

31

fóruns de comunicação - o IFDR no âmbito da rede Inform e o IGFSE no âmbito da rede Inio , bem como pela presença
do membro permanente, assegurado pelo Observatório do QREN, enquanto organismo coordenador da RIC QREN, e
pela participação de vários Programas Operacionais do QREN nas reuniões da Rede Inform.
No ano de 2012 realizaram-se a 9ª reunião da Rede Inform, da DG Regio, que teve lugar nos dias 10 e 11 de maio, em
Varsóvia, a 31ª reunião Rede Inio, DG Emprego, que decorreu a 28 de março de 2012, em Berlim, e a 32ª reunião, entre
os dias 11 e 13 de setembro, em Cracóvia. Cabe salientar a realização da 1ª reunião conjunta Inio + Inform, nos dias 3 e
4 de dezembro, em Paris.
De salientar ainda as prestações portuguesas enquanto atores-chave nestes fóruns de comunicação: i) na 9ª reunião da
Rede Inform, o IFDR participou enquanto moderador no workshop dedicado ao tema “The networking and
communication challenges of ETC programmes – making the ETC programme voices heard at national level”, ii) na 1ª
reunião Inio + Inform, a participação portuguesa foi assegurada por: a) uma apresentação sobre "Communication
networks – more than the sum of their parts?", em que o Observatório do QREN, apresentou o tema "Keeping 16
autonomous parts together – the Portuguese national communication network"; b) uma apresentação "Communication
and Management – a crucial relationship", por parte do Programa Operacional Fatores de Competitividade; c) pela
participação do IFDR enquanto rapporteur no painel "Simplifying the life of communication officers 2014-2020 Communication Wiki 2014-2020".
É conhecido o contexto nacional de crise e de restrição orçamental que, no âmbito do QREN, tem vindo a afetar com
particular incidência as atividades de comunicação previstas.
Como tal, o ano de 2012, embora tenha mantido níveis de performance comunicacionais razoáveis, muito devidos ao
esforço dos responsáveis pela comunicação de cada organismo do Universo QREN, apresenta um nível de concretização
das suas atividades aquém do estabelecido para este ano.
Para além da manutenção das atividades correntes de comunicação, garantindo os níveis adequados de divulgação,
reconhecimento e notoriedade do QREN, dos seus Programas Operacionais e das suas oportunidades e iniciativas,

30

A Rede Inform, coordenada pela DG REGIO da Comissão Europeia, integra responsáveis pela comunicação dos Fundos europeus em
cada Estado-Membro da União Europeia e reúne-se duas vezes por ano para debater temas relacionados com a comunicação, para
trocar experiências e para definir linhas de ação comuns a seguir.
A Rede Inio é uma rede informal de responsáveis de comunicação do FSE de cada Estado-Membro da União Europeia, que constituiu
um fórum de discussão e análise de estratégias e instrumentos de comunicação sobre este Fundo, proporcionando a troca de
experiências e a divulgação de boas práticas. A DG EMPLOI da Comissão Europeia coordena os trabalhos desta Rede e a organização
das reuniões, em colaboração com os Estados-Membros.
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assegurando uma política de informação e transparência, destaca-se o desenvolvimento de ações como a
implementação do novo sítio de internet do QREN e o arranque do Estudo de Opinião sobre o QREN.
A reformulação do sítio do QREN pretende reforçar a política de transparência e de prestação de contas que rege a
comunicação do QREN, oferecendo mais informação e de mais fácil acesso.

O Estudo de Opinião sobre o QREN
Na sequência do estudo de opinião sobre “A Comunicação do QREN junto da População Portuguesa”, realizado em 2007,
tornava-se fundamental dar continuidade a este processo de monitorização e avaliação periódica da eficácia da
comunicação do QREN, previsto no seu plano de comunicação, e que responde à exigência regulamentar da Comissão
Europeia.
Pretende-se, com o Estudo de Opinião sobre o QREN, obter uma imagem fiel da perceção dos vários públicos sobre o
QREN, de forma a poder avaliar os impactos da comunicação do QREN e, assim, aferir a adequação dos seus planos de
comunicação, possibilitando proceder aos ajustamentos apropriados e à alocação mais eficaz dos recursos.
Para isso, serão analisados quatro grandes temas: i) a União Europeia; ii) o QREN; iii) a comunicação do QREN; e iv) o
próximo período de programação, sendo os targets deste estudo: i) a população; ii) os beneficiários; iii) as entidades da
estrutura do QREN; iv) as entidades intermediárias da gestão do QREN; v) os jornalistas; vi) o público especializado fora
da esfera do QREN (académicos e executivos ligados à área, opinion leaders, etc.); vii) os membros de organismos da
Comissão Europeia; e viii) os utilizadores de Acções do Fundo Social Europeu.
O arranque do Estudo de Opinião decorreu no final de 2012, estando prevista a entrega dos resultados finais no primeiro
semestre de 2013.

Presença do QREN nos media
Quanto à presença do QREN nos media, assegurou-se em 2012 um fluxo de comunicação regular e positivo sobre o
QREN.
Durante o período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro foram analisadas 17.795 notícias para o QREN,
que resultaram numa Favorabilidade média

32

33

de 3,2 pontos, num Net AEV positivo de 13.922.433€ e um alcançe de

34

1.600M .

32

Tendência editorial em função da análise textual dos conteúdos das notícias numa escala de 1 a 5.

Valor líquido do espaço editorial ocupado a preços de tabela de publicidade, em função da diferença entre o AEV da informação
favorável e AEV desfavorável.
34

Número acumulado de contactos provocados pela informação, em função da soma da audiência dos OCS.
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O mês de março destaca-se em Net AEV na sequência da informação que esteve relacionada com a polémica em torno
da gestão dos Fundos comunitários. Julho foi o mês que apresentou o segundo maior valor de Net AEV com a
informação positiva a liderar; nesse mês destacou-se o facto do Governo ter enviado para Bruxelas as novas prioridades
para a aplicação de Fundos comunitários do QREN, que vão ser reafetados a outros projetos.

No ano de 2012 foi ainda contratualizado um serviço de assessoria de imprensa com a agência de comunicação GCI,
tendo a sua prestação gerado 129 notícias e um retorno de investimento estimado de 138.990,13€.

Figura nº 20 - Boletim Informativo do QREN – Indicadores Conjunturais de Monitorização

Relativamente aos instrumentos de prestação de contas do QREN por excelência, manteve-se a publicação trimestral do
Boletim Informativo do QREN – Indicadores Conjunturais de Monitorização, onde é apresentada uma síntese da
evolução trimestral da aplicação do QREN, dos Fundos e dos PO.
Este boletim é disponibilizado nos sítios de internet dos vários organismos do QREN, bem como divulgado por várias
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entidades nacionais e alvo de uma ampla divulgação nos órgãos de comunicação social.
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Figura nº 21 - Relatório Anual do QREN (2011)

Outra ferramenta de comunicação relevante no domínio do reporte sobre a monitorização estratégica do QREN, é o
Relatório Anual do QREN, que faculta uma visão global e aprofundada da implementação do QREN, nas suas diferentes
facetas – estratégica, operacional, financeira e de auditoria, retratando as principais linhas de aplicação em Portugal dos
Fundos comunitários.
O Relatório Anual do QREN (2011) foi também divulgado nos sítios de internet dos vários organismos do QREN, para
além da divulgação junto de diversas entidades nacionais e comunitárias.
Refira-se ainda a participação da RIC QREN na Conferência PORTUGAL 2020 - Novo ciclo de apoio ao crescimento
económico e ao emprego, perspetivas para um novo QREN - Fórum Inaugural, realizada no dia 8 de novembro de 2012,
em Lisboa, através do desenho, desenvolvimento e montagem da Exposição "Portugal 2020 – Crescimento inteligente,
inclusivo e sustentável". No domínio do Crescimento Sustentável, o POVT marcou presença com um painel sobre o
projeto TRATAMENTO, VALORIZAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO SISTEMA
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MULTIMUNICIPAL DO LITORAL CENTRO da ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, S.A.
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Figura nº 22 – Exposição Portugal 2020 – Crescimento inteligente, inclusivo e sustentável

Por fim, mas não menos importante, sublinhe-se o trabalho conjunto levado a cabo pela RIC QREN na construção de
uma proposta de posição comum relativamente aos Requisitos Regulamentares em matéria de Informação, Publicitação
e Estratégias de Comunicação, remetida, enquanto contributo, aos membros do grupo de coesão, para a discussão sobre
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as disposições relativas a Informação e Publicitação pós-2013.
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7. CONCLUSÕES E PREVISÕES PARA 2013
7.1 Conclusões de 2012

O ano de 2012 ficou marcado pela operacionalização da reprogramação técnica do POVT, aprovada pela Comissão
Europeia a 9 de dezembro de 2011, e que se traduziu na transição de operações entre o POVT e os POR, da qual
resultaram para o POVT em 2012 acréscimos significativos nos níveis de compromisso e de execução financeira do
Fundo de Coesão no Eixo Prioritário II do POVT em 31 de dezembro de 2012 (67,3 milhões de euros de FC absorvido por
35

projetos transitados para o POVT e 8,4 milhões de euros de execução financeira ) e uma redução na taxa de
compromisso e de execução do FEDER no Eixo Prioritário V (64,3 milhões de euros de FC libertado por projetos
transitados para os POR e 38,2 milhões de euros de execução financeira).
Com efeito, muito embora as Decisões de reprogramação do POVT e dos POR, a prever a transição imediata de
elegibilidades entre os POR e o POVT tenham sido aprovadas no final de 2011, a operacionalização da transição das
operações que se encontravam nas condições estabelecidas no texto dos Programas, apenas foi possível concretizar em
2012, tendo sido necessário aprovar previamente as normas de transição no Regulamento Geral FEDER e Fundo de
Coesão e nos Regulamentos Específicos de cada um dos domínios envolvidos.
Este processo de transição de operações envolveu a transferência dos POR para o POVT de um total de 161 operações,
com um montante de Fundo de Coesão de 166,96 milhões de euros, aprovadas pelos POR entre 1 de janeiro e 22 de
junho de 2011 que não tivessem pedidos de pagamento apresentados até esta data, em diversos domínios do ambiente
que passaram para o Eixo II do POVT (Ciclo Urbano da Água, Prevenção e Gestão de Riscos – Ações Materiais e
Otimização da Gestão de Resíduos).
Por outro lado com a reprogramação aprovada no final de 2011, a elegibilidade relativa ao domínio “Requalificação das
Escolas do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico” passou do POVT para os POR, tendo também transitado para os POR em
2012 as operações aprovadas pelo POVT neste domínio (20), o que provocou uma libertação de FEDER de 64,31 milhões
de euros neste Programa.
O ano de 2012 ficou ainda marcado pela preparação da reprogramação estratégica do POVT, que foi aprovada pela
Comissão Europeia em 10 de dezembro de 2012, a qual teve uma repercussão já significativa na situação deste
Programa à data de 31 de dezembro de 2012, uma vez que teve efeitos na dotação programada dos Eixos Fundo de
Coesão (I, II, III e IV) e por isso nas taxas de compromisso e de execução financeira.
A clarificação do enquadramento dos investimentos do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) no Eixo II
do POVT (Fundo de Coesão), que foi possível mediante a aceitação pela Comissão Europeia da relevância dos

35
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investimentos da rede primária do EFMA no abastecimento de água na região, tendo em conta os fins múltiplos deste

Fundo validado à data de transição das operações
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empreendimento, permitiu uma evolução muito positiva no Eixo II em termos de aumento das taxas de compromisso
(92,36 milhões de euros) e de execução financeira (59,17 milhões de euros), ao mesmo tempo que permitiu também a
libertação destas verbas no Eixo V (FEDER), as quais puderem assim reforçar o financiamento dos projetos da 3.ª fase do
Programa de Modernização das Escolas com Ensino Secundário, dentro dos limites estabelecidos para o efeito.
A reprogramação aprovada no final de 2012 previu a transição dos POR para o POVT de todas as demais operações
aprovadas pelos POR desde o início do QREN e que ainda não tinham transitado, nos domínios Ciclo Urbano da Água,
Prevenção e Gestão de Riscos – Ações Materiais, Otimização da gestão e Resíduos e Reabilitação de Locais Contaminados
e Zonas Extrativas. Não foi possível operacionalizar em 2012 estas transições, o que só será possível realizar em 2013,
tendo já sido aprovadas no corrente ano as respetivas alterações no Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão e nos
Regulamentos Específicos destes domínios, para permitir estas transições. Prevê-se assim que venham a transitar dos
POR para o POVT no corrente ano um total de 191 operações que envolvem um montante de Fundo de Coesão a
comprometer de 98,68 milhões de euros, que terá associada uma execução financeira já concretizada de 62,93 milhões
de euros, valores estes que acrescerão aos compromissos e à execução do Eixo II do POVT e do Fundo de Coesão.
A reprogramação aprovada no final de 2012 previu também a passagem para o POVT de um novo domínio de
intervenção no Eixo II deste Programa, destinado a acolher as intervenções no âmbito da Energia associadas a tipologias
elegíveis ao Fundo de Coesão - Energias Renováveis e Eficiência Energética para aprovação de novas candidaturas, não
se prevendo neste caso a transição de operações aprovadas pelos POR. Também não foi possível em 2012 concretizar a
abertura deste novo domínio, tendo sido no entanto preparado o respetivo Regulamento Específico e Critérios de
Seleção, os quais serão submetidos em 2013 a aprovação pela CMC do POVT e pela Comissão de Acompanhamento, no
âmbito das respetivas competências. Prevê-se a abertura de Aviso para a presentação de candidaturas neste domínio no
início do 2.º semestre de 2013, com uma dotação máxima de Fundo de Coesão de 37 milhões de euros, a alocar a este
novo domínio.
A reprogramação aprovada no final de 2012 previu também a transição da participação do POVT na Iniciativa JESSICA
para os POR das regiões convergência, o que implica uma redução do compromisso e da execução financeira de 30
milhões de euros de FEDER no Eixo V do POVT. Todavia, também não foi possível operacionalizar esta transição em
2012, mas apenas já em 2013.
Em face do exposto, podemos concluir que algumas das consequências mais relevantes decorrentes das medidas
previstas na decisão de reprogramação do POVT, aprovada pela Comissão Europeia em 10 de dezembro de 2012, apenas
terão efeitos na situação deste Programa em 2013, após a operacionalização dessas medidas.
Outro aspeto de grande relevância em 2012 e que foi definido no âmbito das decisões nacionais contempladas na
reprogramação estratégica do QREN, aprovadas pela CMC do QREN, tem a ver com o aumento das taxas de
cofinanciamento para um máximo de 85%, no caso das operações executadas pelas entidades que integram o perímetro

aumento da taxa de compromisso e de execução dos Eixos Fundo de Coesão. Este aumento traduziu-se na adoção geral
da taxa de comparticipação de 85% nos Eixos Fundo de Coesão, a que acresceu, no final do ano de 2012, o aumento
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de consolidação das contas públicas. No caso do POVT, esta medida contribuiu de forma muito significativa para o

dessa taxa para 95% no Eixo I do POVT, para casos excecionais de entidades que consolidam para as contas públicas,
quando existam razões que decorram da necessidade de cumprimento do objetivos e metas definidos para a execução
do Orçamento de Estado para 2012.
O acréscimo das taxas de comparticipação comunitária das operações aprovadas e não encerradas que se verificou em
2012, nos termos das respetivas alterações aos Regulamentos Específicos, teve as seguintes consequências no aumento
de Fundos comprometidos e executados no POVT no ano transato:

Quadro nº 66 – Acréscimo nos Fundos comprometidos e executados na sequência do aumento das taxas de
comparticipação
Unid: milhões de euros
Aumento

Eixo I

Eixo II

Eixo IV

Totais

Compromisso

133

103

10

245

Execução (*)

58

31

8

97

(*) Acrés ci mo de execução i medi ato por vi a do aumento das taxas

Uma das medidas mais clarificadoras e relevantes para a consolidação das condições de execução do POVT foi a
designada “Operação Limpeza”, desencadeada pela RCM nº 33/2012, de 15 de março, que determinou às Autoridades
de Gestão o cancelamento das operações aprovadas há mais de 6 meses e sem execução e a reprogramação de
operações com baixa execução. Este processo teve um efeito muito positivo em todos os Eixos e domínios do POVT,
permitindo a libertação de um montante significativo de Fundos que foi tida em conta para a reprogramação de cada um
dos Eixos do POVT e para a abertura de novos Avisos destinados à apresentação de candidaturas.
Outro aspeto que também carateriza o ano de 2012 é precisamente a abertura do POVT a apresentação de novas
candidaturas em todos os seus Eixos Prioritários, o que foi possível a partir de setembro de 2012, depois da referida
“Operação Limpeza” e da clarificação dos montantes indicativos disponíveis para cada domínio de intervenção.
É de salientar que estas novas aberturas de Avisos só foram possíveis a partir do início de setembro de 2012, uma vez
que entre março e agosto desse ano esteve a decorrer a designada “Operação Limpeza” para libertação de Fundos
comprometidos sem execução, o que envolveu um processo analítico e formal complexo que consumiu muitos recursos
humanos. Por outro lado, de acordo com instruções da CMC do QREN, enquanto durou este processo e a elaboração da
reprogramação estratégica, foram suspensos todos os atos das Autoridades de Gestão inerentes a novas aprovações,
celebração de contratos e reprogramações em alta, o que teve algum impacto nas atividades normais de gestão deste

A publicação dos Avisos que foram indicados na parte final de 2012 e já no início de 2013 é também um aspeto
importante da atividade do POVT a salientar, uma vez que corresponderam à concretização de importantes expectativas
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Programa.

dos setores e dos respetivos beneficiários, sendo também muito relevantes para a concretização dos objetivos e metas
finais do POVT e para a conclusão de fases anteriormente cofinanciadas em operações anteriores.
Em resultado destas novas aberturas de avisos e da conclusão da análise de candidaturas que se encontravam em
análise no início de 2012, o universo de operações aprovadas e do respetivo compromisso de Fundos aumentou
ligeiramente no ano transato. Acresceu ao efeito da aprovação de novas operações, o efeito da transição de operações
de/para os POR, o que poderá ser analisado no quadro seguinte:

Quadro nº 67 – Aumento de compromissos por via de novas aprovações e transição de operações
Unid: milhões de euros
Aumento de compromissos

Eixo I

Eixo II

Eixo III

Eixo IV

Eixo V

Eixo VI

Totais

Novas aprovações /
Abertura de Avisos e Candidaturas que
transitaram em análise de 2011

347,2

10,4

31,0

0,0

269,5

0,9

658,9

Transição de operações

99,7

67,3

0,0

0,0

-64,3

0

102,6

Totais

446,8

77,7

31,0

0,0

205,2

0,9

761,6

É ainda de salientar a evolução muito positiva da execução financeira dos diversos Eixos e Domínios do POVT, não só
pelos aspetos decorrentes da reprogramação que já referimos (transição de operações dos POR e aumento das taxas de
cofinanciamento) mas também pelo forte contributo da execução efetiva dos projetos aprovados, alguns dos quais
aprovados há algum tempo e que entraram em 2012 na sua fase mais ativa e de outros aprovados na fase final de 2012
mas que tinham elevada maturidade, dando todos eles um contributo muito positivo para o aumento dos níveis de
execução financeira do POVT em 2012, em especial no que respeita ao Fundo de Coesão.
É também de referir o efeito muito positivo dos diversos mecanismos de adiantamento em vigor no ano de 2012 e que
permitiram assegurar aos beneficiários um nível global de pagamentos dos projetos cofinanciados pelo POVT sem
qualquer precedente no passado, concedendo-lhes a liquidez de que necessitavam para acelerar a execução financeira
dos projetos aprovados. É de salientar neste âmbito a implementação em 2012 do mecanismo de adiantamento top-up,
o qual permitiu que os pagamentos relativos aos pedidos apresentados desde o início de 2012 tenham sido efetuados à
taxa de 95%. Reforçaram também a sua relevância em 2012 os adiantamentos concedidos com base em faturas, o qual
permite minimizar as necessidades financeiras dos beneficiários, uma vez que pode receber previamente a parcela do
financiamento comunitário (majorada com top-up), tendo apenas que mobilizar recursos financeiros para assegurar a
contrapartida nacional. No final de 2012, assumiram também grande relevância os adiantamentos excecionais previstos
no Regulamento específico do Eixo I, para casos devidamente fundamentados que decorram da necessidade de
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cumprimento dos objetivos e metas definidos para a execução do Orçamento de Estado para 2012.
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Em resultado da implementação dos mecanismos de adiantamento referidos anteriormente, associados a um maior
dinamismo na realização financeira das operações comparticipadas por este Programa, o ano de 2012 foi o que registou
um maior nível de pagamentos de sempre no POVT, como se pode ver no quadro e gráfico seguintes:

Quadro nº 68 – Montantes de Pagamentos por “tipo”
Adiantamentos “à
fatura”

Fundo Comunitário

154.161.197

Top-up

Adiantamento
excecional Eixo I

69.736.507

126.210.205

Reembolsos

759.960.702

Totais

1.110.068.610

Milhões €

Gráfico nº 16 – Pagamentos efectuados aos beneficiários por ano
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Em face do exposto, pode pois concluir-se que todos os indicadores de performance do POVT melhoraram de forma
muito significativa em 2012, em especial na reta final do ano, pela concretização do efeito conjugado de todos os
aspetos com relevância para o efeito e já referidos.
Foi ainda possível refletir em 2012 o acréscimo de pagamentos intermédios que a Comissão Europeia efetuou ao POVT,
em resultado do aumento das taxas de cofinanciamento programadas que foi aprovado na reprogramação de 2011 (de
70% para 85% nos Eixos I a IV, de 70% para 84,42% no Eixo V e de 85% para 96,76% no Eixo VI), a que acresceu a
majoração de 10 pontos percentuais relativos à despesa declarada por este Programa a partir de 24 de Maio de 2011.
Estes dois efeitos permitiram um elevado volume de Fundos comunitários recebidos da Comissão Europeia em 2012, na
ordem dos 916,8 milhões de euros, o que foi muito positivo para a tesouraria dos Fundos e para o cumprimento da
Regra N+3.

apresentadas ao Programa, principalmente através da decisão, em 2012, de 33 candidaturas que entraram ao abrigo de
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Continuou a verificar-se um avanço bastante positivo na conclusão da apreciação e decisão das candidaturas

Avisos abertos no próprio ano – duas relativas a projectos ferroviários no Eixo I, uma relativa à recuperação de passivos
ambientais e trinta relativas à Modernização de Escolas com Ensino Secundário. Em 2012 foi possível concluir o processo
de decisão de 19 das candidaturas que se encontravam em análise no final de 2011 (8 aprovadas e 11 desistidas/não
admitidas/não aprovadas), recuperando assim algum atraso. No final de 2012, apenas se encontravam em análise 23
candidaturas que transitaram de 2011 em análise e cuja decisão (de não admissibilidade, de aprovação ou de
confirmação pela Comissão Diretiva) transitou para 2013 e que será concluída neste ano. Dos Avisos abertos em 2012,
transitam em análise 260 candidaturas.
Podemos ver no quadro seguinte a evolução verificada em 2012 ao nível do número de candidaturas submetidas ao
POVT e decididas e comparação com a atividade dos anos anteriores.

Quadro nº 69 - Evolução anual da atividade relativa à submissão e decisão de candidaturas
N.º candidaturas
N.º candidaturas
em análise início
submetidas por ano
ano

‘

2008

---

N.º candidaturas
decididas por ano

N.º candidaturas em
análise fim ano

438

182

256

2009

256

465

399

322

2010

322

208

331

199

2011

199

14

171

42

2012

42

293

52

283

1.418

1.135

Totais

---

---

Verificou-se também um avanço muito significativo na celebração de contratos de financiamento das operações
aprovadas, ultrapassando muitas das dificuldades sentidas em anos anteriores nesta matéria e que se prendiam com a
falta de cumprimento dos requisitos fixados para a celebração dos contratos, nomeadamente requisitos ambientais
(licenças e pareceres obrigatórios), o que é particularmente relevante nos projetos do Ciclo Urbano da Água. Com efeito,
durante o ano de 2012 foram celebrados 64 novos contratos de financiamento, dos quais 24 correspondem a operações
aprovadas até ao final de 2011, permanecendo no final de 2012 um universo de apenas 3 operações por contratar.
A execução financeira do POVT teve um avanço muito positivo em 2012, tendo passado de 34,6% de taxa de execução
financeira em 31 de dezembro de 2011 para 55,8% em 31 de dezembro de 2012, evidenciando um acréscimo de 21,2
p.p., o qual foi o maior de sempre neste Programa. O resultado obtido no final de 2012 está em linha com as orientações
da tutela de acelerar a execução do ano anterior (em 2011 a taxa de execução financeira do POVT tinha registado um
acréscimo de 14,5 p.p.) e superou mesmo os objetivos desta Autoridade de Gestão para aquele ano. Com efeito o
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aumento da execução financeira do POVT em 2012 foi o maior de sempre, como se pode verificar no gráfico seguinte:
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Gráfico nº 17

Podemos ver no quadro e gráfico seguintes o avanço verificado no POVT em 2012 ao nível do compromisso de Fundos
com operações aprovadas e transitadas de/para os POR, quer em termos globais quer em cada um dos seus Eixos. Para o
avanço de 2012 foi também relevante o aumento das taxas de comparticipação que foi aprovado e implementado
naquele ano (efeito significativo no Fundo de Coesão):

Quadro nº 70 - Evolução anual dos montantes comprometidos por Fundo e por Eixo
Unid: euros
2008

2010

2011

Eixo I

12.268.311

546.288.867

11.479.563

Eixo II

76.441.406

421.053.947

318.157.337

Eixo III

0

45.068.622

0

36.687.845

81.756.467

Eixo IV

21.373.933

18.638.849

0

5.922.318

Eixo V

132.472.621

516.368.935

399.110.511

Eixo VI

11.459.715

977.388

17.104.012

Totais POVT

254.015.986

1.548.396.608

Fundo Coesão

110.083.650

1.031.050.285

FEDER

143.932.336

517.346.323

93.044.939

663.081.680

244.136.690

907.218.370

485.091.060 1.300.743.750

134.965.394

1.435.709.144

23.832.878

105.589.345

45.935.100

9.843.236

55.778.335

188.082.043 1.236.034.110

-8.121.017

1.227.913.093

52.444.069

-9.644.952

42.799.118

745.851.423

831.731.158 3.379.995.175

395.012.229

3.775.007.405

329.636.900

620.746.162 2.091.516.997

412.778.198

2.504.295.194

416.214.523

210.984.997 1.288.478.179

-17.765.968

1.270.712.210

22.902.954
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Gráfico nº 18 - Evolução anual dos montantes comprometidos por Fundo e por Eixo

Continuou a verificar-se em 2012 o efeito muito positivo na taxa de compromisso e de execução do POVT resultante dos
Grandes Projetos com decisão favorável de financiamento da AG e confirmação da CMC (4 GP no total), dado o elevado
volume de Investimento e de Financiamento Comunitário que envolvem (32 % e 28%, respetivamente, do total do
POVT), conforme se evidencia no quadro seguinte:

Quadro nº 71 - Peso dos Grandes Projetos no POVT a 31 de dezembro de 2012
unid: Euros
Eixos

Custo Total
Aprovado

Fundo Aprovado

Fundo Executado a 31dez-2012

I
II

1.384.803.199

803.874.885

566.640.705

70%

402.961.419

263.362.342

198.998.932

76%

Totais dos GP

1.787.764.618

1.067.237.227

765.639.637

72%

Totais POVT

5.583.073.792

3.775.007.405

2.421.934.125

64%

32%

28%

32%

Peso relativo dos
GP

Taxa de
Realização

Cabe salientar que até 31 de dezembro de 2012, apenas três GP tinham sido aprovados pela Comissão Europeia, os quais
envolvem um financiamento comunitário de 250 milhões de euros e uma execução financeira de 221 milhões de euros,
pelo que a possibilidade regulamentar permitida a partir de 2009 de considerar nos níveis de aprovação e de execução
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financeira do Programa os GP que ainda não se encontrem aprovados pela CE continuou a ter uma relevância muito
positiva no POVT.
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Dos restantes onze Grandes Projetos (dos 14 que tinham DFF por parte da AG do POVT), oito encontravam-se em fase de
apreciação na Comissão Europeia ou em fase de resposta pelas Autoridades Nacionais às questões colocadas pela CE e
três em fase de preparação da respectiva notificação.
De uma maneira geral os nove Grandes Projetos com DFF em 31 de dezembro de 2012 registavam uma taxa de
realização bastante elevada e superior à média do POVT. Com efeito, a taxa média de realização financeira dos GP à data
de 31 de dezembro de 2012 (72%) era superior à taxa média de realização do POVT àquela data (64,2%).
Como já foi referido, um dos aspetos mais relevantes do ano de 2012 consistiu numa evolução extraordinariamente
positiva da execução financeira do Programa, evidenciando uma evidente aceleração face ao ano anterior. Esta evolução
traduz naturalmente o ritmo de realização financeira dos projetos aprovados, que passou de 44,5% em 31 de dezembro
de 2011, correspondente a um total acumulado de 1.504 milhões de euros de despesa Fundo executada, para 64,2%,
correspondente a 2.422 milhões de euros, evidenciando um acréscimo de 918 milhões de euros de execução no ano de
2012, o que é muito significativo e traduz um crescimento de 60% face ao ano anterior.
Poderá visualizar-se no quadro e gráfico seguintes a evolução dos montantes globais de Fundo validado por Eixo em
2012:

Quadro nº 72 - Evolução anual dos montantes executados por Fundo e por Eixo
Unid: euros
Eixos Prioritários

2008

2009

2010

Acumulado em 31Acumulado em 31Avanço em 2012
Dez-2011
Dez-2012

2011

Eixo I

0

104.176.050

63.154.275

39.225.758

206.556.083

435.270.681

641.826.764

Eixo II

581.321

44.718.175

149.683.947

172.844.464

367.827.907

291.857.854

659.685.761

Eixo III

0

5.204.839

9.977.075

19.015.822

34.197.736

15.973.592

50.171.328

Eixo IV

2.922.340

25.862.130

5.580.439

20.369

34.385.278

10.358.186

44.743.464

Eixo V

5.006.360

45.816.229

460.960.981

336.028.432

847.812.002

160.112.450

1.007.924.452

556.858

3.912.862

4.154.608

4.992.119

13.616.447

3.965.909

17.582.356

Totais POVT

9.066.879

229.690.285

693.511.325

572.126.963

1.504.395.452

917.538.673

2.421.934.125

Fundo Coesão

3.503.661

179.961.194

228.395.736

231.106.411

642.967.002

753.460.314

1.396.427.316

FEDER

5.563.218

49.729.091

465.115.589

341.020.551

861.428.449

164.078.359

1.025.506.809

254.015.986

1.802.412.594

2.548.264.017

3.379.995.175

Total aprovado
acumulado
Taxa de realização

4%

13%

37%

45%

3.775.007.405
64%
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Eixo VI
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Gráfico nº 19 - Evolução anual dos montantes executados por Fundo e por Eixo

Em resultado deste avanço, a taxa de execução financeira global do POVT, que registava 34,6% no final de 2011, passou
para 55,8% em 31 de dezembro de 2012.
Esta evolução global positiva ao nível do POVT, não foi uniforme ao nível dos Fundos nem dos diversos Eixos do
Programa, tendo sido muito influenciada pela elevada execução dos Eixos I e II (FC) e V (FEDER), contribuindo os
restantes de forma mais moderada.
No caso do Eixo II, o acréscimo de execução financeira em 2012 ascendeu a 292 milhões de euros, sendo de assinalar o
significativo contributo da execução dos projetos aprovados no domínio Ciclo Urbano da Água e ainda o efeito da
transição para este Eixo das operações transitadas dos POR e das operações do domínio Empreendimento de Fins
Múltiplos de Alqueva que transitaram do Eixo V.
No caso do Eixo V, o acréscimo de execução financeira em 2012 ascendeu a 160 milhões de euros, sendo de assinalar o
significativo contributo da execução dos projetos aprovados no domínio Requalificação da Rede de Escolas com Ensino
Secundário, que ascendeu a 185 milhões de euros, assim como o contributo dos demais domínios no âmbito deste Eixo,
designadamente os Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional, as Infraestruturas e Equipamentos
Desportivos. Como já foi referido, a execução deste Eixo sofreu um decréscimo de 76 milhões de euros em 2012,
resultante da transição das operações relativas ao domínio Requalificação das Escolas do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico
do POVT para os POR e da transição de algumas operações do EFMA que transitaram para o Eixo II.
Cabe aqui salientar que o avanço verificado no nível de execução financeira do Programa em 2012 permitiu ao POVT
aumentar o montante dos Pedidos de Pagamento Intermédios (PPI) apresentados à Comissão Europeia, conforme se
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apresenta no quadro e gráfico seguintes:
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Quadro nº 73 - Fundo relativo aos PPI apresentados anualmente à CE
Unid: euros
Fundo Coesão

FEDER

Totais

2009

66.968.013

8.825.942

75.793.955

2010

236.489.848

527.071.112

763.560.960

2011

191.690.118

246.505.910

424.862.956

2012 (*)

759.505.941

191.544.505

951.050.446

1.254.653.920

973.947.469

2.215.268.317

Totais
acumulados em
31-Dez-2012

(*) i ncl ui Top-Up

Gráfico nº 20 - Fundo relativo aos PPI apresentados anualmente à CE

Verifica-se que os montantes da despesa Fundo certificada à Comissão Europeia foram bastante significativos em 2012,
beneficiando do aumento das taxas de cofinanciamento programadas no POVT que foi decidido na reprogramação
técnica aprovada em 9 de dezembro de 2011.
Apesar da referida aceleração na execução financeira verificada em 2012, o volume de Fundos comunitários (FEDER e
FC), incluído em Pedidos de Pagamento Intermédio (PPI) apresentados à Comissão Europeia, ficou em 2012 ainda abaixo
da previsão que foi comunicada à CE relativamente ao FEDER, mas no caso do Fundo de Coesão, as previsões foram
superadas, como se pode verificar no quadro nº 75. Uma das explicações para este comportamento reside na transição
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das operações do EFMA do Eixo V (FEDER) para o Eixo II (Fundo de Coesão) que não foi considerada nas previsões.
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Quadro nº 74 - Grau de execução das previsões face aos PPI apresentados à CE
unid: euros
Fundo de Coesão
PPI
apresentados à
CE

Previsões
2012

643.658.902

Grau de
execução das
previsões

759.505.941

FEDER
PPI apresentados
à CE

Previsões
255.894.137

118%

191.544.505

75%

A título de conclusão, podemos referir que os objetivos fixados para 2012, constantes do Capítulo 7 do Relatório anual
de execução do POVT de 2011 foram cumpridos, sendo de destacar os seguintes aspetos:


Concluir o processo de operacionalização da transição de operações dos POR para o POVT e deste Programa
para os POR, que resultou da reprogramação técnica do POVT aprovada em 9 de dezembro de 2011;



Apresentar à Comissão Europeia de uma proposta de reprogramação, cobrindo as opções estratégicas que não
foram incluídas na reprogramação técnica de 2012;



Continuar a dar prioridade ao aumento da execução financeira do POVT, com especial relevância para o Fundo
de Coesão, tendo sido largamente ultrapassada a taxa de execução financeira global do Programa prevista no
Relatório de execução do ano anterior para 31 de dezembro de 2012 (45%) e assegurado o cumprimento da
Regra N+3;



Proceder a um acompanhamento mais intenso das operações aprovadas que não tenham execução ou que
tenham baixa execução, no sentido de eliminar compromissos financeiros do Programa, quando não se preveja
a sua execução, libertando Fundos para outros projetos, iniciativa esta designada por “Operação Limpeza”;



Alargar o âmbito de aplicação do aumento das taxas de cofinanciamento do POVT e do mecanismo de top-up,
criando condições mais favoráveis para a execução dos projetos aprovados, em linha com as opções
estratégicas da reprogramação referida no ponto 1.1;



Promover a abertura do Programa à apresentação de novas candidaturas em áreas prioritárias;



Incrementar o acompanhamento da realização física e financeira dos projetos aprovados, quer através da
monitorização periódica dos níveis de realização financeira, quer através da intensificação das ações de
acompanhamento físico e financeiro no local, realizando a totalidade do Plano previsto 2012;
Conclusão do estudo de avaliação do Plano de Comunicação do POVT e realização do grande evento anual de
divulgação do Programa no final de 2012.
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Todos os objetivos e metas fixados para 2012 foram cumpridos e até ultrapassados, à exceção da conclusão do
procedimento de adjudicação e início do estudo de Avaliação Intercalar do POVT, o qual só será possível concretizar em
2013.

7.2 Previsões para 2013

No contexto atual da situação do Programa e das metas a cumprir até ao final da sua execução e tendo também
presente as orientações da tutela do QREN, as grandes perspetivas que se colocam para o POVT em 2013 centram-se
nos seguintes aspetos:


Concluir o processo de operacionalização da transição de operações dos POR para o POVT que ainda não
transitaram em 2012, em cumprimento da reprogramação estratégica do POVT aprovada em 10 de dezembro
de 2012;



Concluir o processo de análise de todas as candidaturas transitadas de 2012 e recebidas no ano de 2013;



Continuar a dar prioridade ao aumento da execução financeira do POVT, com especial relevância para o Fundo
de Coesão, estando previsto atingir em 31 de dezembro de 2013 uma taxa de execução financeira global do
Programa na ordem dos 72%, a qual revela compatibilidade com o cumprimento da Regra N+3. Para atingir o
objectivo em termos de execução a que o POVT se propõe, será bastante relevante o avanço de execução que
se espera vir a registar no Eixo II, na medida em que se prevê a aprovação de novas candidaturas com elevada
maturidade, a executar em 2013 e 2014;



Apresentação de pedidos de pagamento ao IFDR, que ascendem a um Custo Total Elegível de 1.351 milhões de
euros, com a seguinte repartição por Eixo (os valores Fundo não incluem top-up):

Quadro nº 75 - Previsão de pedidos de pagamento a apresentar ao IFDR em 2013

unid: euros

Total de Pedidos de Pagamento a efectuar em 2013

Eixo 1

Base de Cálculo
(DP/CT)

Custo
Total

Despesa Publica

Fundo

CT

440.376.297

339.716.295

339.716.295

Eixo 2

CT

581.495.678

576.399.301

494.271.327

Eixo 3

DP

38.363.087

38.363.087

32.608.624

Eixo 4

DP

43.343.362

43.343.362

36.841.858

Eixo 5

CT

237.778.703

237.352.205

200.722.987

Eixo 6

DP

Fundo Coesão
FEDER
Total POVT

9.709.987

9.709.987

9.395.730

1.103.578.425

997.822.045

903.438.103

247.488.690

247.062.192

210.118.717

1.351.067.115

1.244.884.237

1.113.556.820
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Eixo



Conferir grande prioridade à instrução dos Grandes Projetos e resposta aos pedidos de esclarecimentos,
visando um avanço muito significativo no número de Grandes Projetos do POVT aprovados no final de 2013.
Para este efeito, serão adotados os procedimentos informais acordados com a Comissão Europeia e será posta
em prática uma validação rigorosa da elaboração das ACB e da sua coerência com os pressupostos da
candidatura;



Manter o acompanhamento mensal da regularidade da execução das operações aprovadas. Em relação às
operações que não tenham execução ou que tenham baixa execução, será desencadeado o processo de
cancelamento ou de reprogramação no sentido de eliminar ou reduzir compromissos financeiros do Programa,
quando não se preveja a sua execução, libertando Fundos, o que é particularmente relevante no caso dos Eixos
que têm elevados níveis de compromisso;



Manter a aplicação das taxas de cofinanciamento em vigor, com eventuais aumentos no caso de tal ser possível
e necessário, face à taxa média programada dos diversos Eixos do POVT e atendendo às necessidades dos
beneficiários que integram o perímetro de consolidação das contas públicas e objetivos do orçamento de
estado para 2013;



Manter a aplicação do mecanismo top-up nos termos do regime previsto, criando condições mais favoráveis
para a execução dos projetos aprovados;



Concretizar a realização das ações de acompanhamento físico e financeiro no local, concretizando até ao final
de 2013 a realização do Plano de acompanhamento de 2012 que se encontra aprovado;
Conclusão do Estudo de Avaliação Intercalar do POVT até ao final de 2013.
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ANEXOS
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Anexo I - Realização Física dos Indicadores Comuns Nacionais
PROGRAMA:

Refª Indicador

Programa Operacional Valorização do Território

Tipologia

Unid.

Realização
(31/12/2012)

Indicador

Execução Financeira
Observações

Executada

Contratada

Executada

Contratada

Regulamentos (PO FEDER e Fundo de Coesão)

Agenda Valorização do Território

VT-ICN-Tri-009

Realização

km

Km de rede viária
construída/beneficiada/retificada

92,85

144,95

319.245.295,62

357.952.669,59

→ Regulamento Específico Mobilidade Territorial
→ Regulamento Específico Redes e Equipamentos Nacionais de Transportes
→ Regulamento Específico Redes e Equipamentos Estruturantes na R.A. Madeira
→ Regulamentação Específica do PROCONVERGÊNCIA
→ Regulamentação Específica do Programa INTERVIR +

VT-ICN-Tri-010

Realização

km

Km de ferrovia construída/beneficiada

203,82

213,38

217.060.292,28

345.980.387,46

→ Regulamento Específico Redes e Equipamentos Nacionais de Transportes
→ Regulamento Específico Mobilidade Territorial

km

Km de rede de abastecimento de água (nova
ou a reabilitar/intervencionar) nos sistemas
em baixa e alta

VT-ICN-Tri-011

Realização

639,90

→ Ciclo Urbano da Água - “vertente em baixa - modelo não verticalizado”
→ Regulamento Específico – Rede Estruturante de Abastecimento de Água e Saneamento
→ Regulamento Específico Redes e Equipamentos Estruturantes na R.A. Madeira
→ Regulamentação Específica do PROCONVERGÊNCIA
→ Regulamentação Específica do Programa INTERVIR +

2.284,14

258.014.892,75

VT-ICN-Tri-012

Realização

km

km de coletores de drenagem de águas
residuais (nova ou a reabilitar/intervencionar)

VT-ICN - Anual-018

Realização

nº

ETAR construídas

VT-ICN - Anual-019

Realização

ton/ano

VT-ICN - Anual-020

Realização

Nº

Ações de sensibilização e estímulo à
reciclagem e reutilização de resíduos

VT-ICN - Anual-021

Resultado

Nº

População abrangida por ações de
sensibilização e estímulo à reciclagem e
reutilização de resíduos

VT-ICN - Anual-022

Realização

nº

Operações de gestão ativa de espaços
protegidos e classificados

VT-ICN - Anual-023

Resultado

ha

Área classificada abrangida por intervenções
de gestão ativa de espaços protegidos e
classificados

Quantidade de RUB valorizados
organicamente por ano

767.352.429,60
→ Ciclo Urbano da Água - “vertente em baixa - modelo não verticalizado”
→ Regulamento Específico – Rede Estruturante de Abastecimento de Água e Saneamento
→ Regulamento Específico Redes e Equipamentos Estruturantes na R.A. Madeira
→ Regulamento do PROCONVERGÊNCIA
→ Regulamento Específico do Programa INTERVIR +

1.424,53

4.706,63

239

431

198.481.439,23

481.211.889,79

→ Ciclo Urbano da Água - “vertente em baixa - modelo não verticalizado”
→ Regulamento específico – Rede Estruturante de Abastecimento de Água e Saneamento
→Regulamento Específico Redes e Equipamentos Estruturantes na R.A. Madeira
→ Regulamento do PROCONVERGÊNCIA
→Regulamento Específico do Programa INTERVIR +

255.000

420.000

92.458.074,85

151.159.458,27

→ Regulamento Específico Otimização da Gestão de Resíduos
→ Regulamento Específico Infraestruturas Nacionais para a Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos
→ Regulamento do PROCONVERGÊNCIA
→ Regulamento Específico do Programa INTERVIR +

1

3

7.795.444,28

30.120.946,93

→ Regulamento Específico Otimização da Gestão de Resíduos
→ Regulamento Específico Infraestruturas Nacionais para a Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos
→ Regulamento do PROCONVERGÊNCIA
→ Regulamento Específico do Programa INTERVIR +

115.437

391.343

→ Regulamento Específico Otimização da Gestão de Resíduos
→ Regulamento Específico Infraestruturas Nacionais para a Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos
→ Regulamento do PROCONVERGÊNCIA
→ Regulamento Específico do Programa INTERVIR +
→ Regulamento Específico Gestão Ativa de espaços protegidos e classificados
→ Regulamento do PROCONVERGÊNCIA
→ Regulamento Específico do Programa INTERVIR +
→ Regulamento Específico Gestão Ativa de espaços protegidos e classificados
→ Regulamento do PROCONVERGÊNCIA

Anexo I - Realização Física dos Indicadores Comuns Nacionais
PROGRAMA:

Refª Indicador

VT-ICN-Tri-013_a

Programa Operacional Valorização do Território

Tipologia

Realização

Unid.

Realização
(31/12/2012)

Indicador

Execução Financeira
Observações

Executada

Contratada

Executada

Contratada

21

44

53.827.788,45

89.902.681,56

nº

Projetos contratados/concluídos de combate
à erosão e defesa do litoral

99

260

72.486.309,49

158.839.033,95

19.487.929,66

60.468.456,73

Regulamentos (PO FEDER e Fundo de Coesão)

→ Regulamento Específico Combate à Erosão e Defesa Costeira
→ Regulamento Específico Prevenção e Gestão de Riscos
→ Recuperação do Passivo Ambiental
→ Regulamento Específico Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos - Ações Imateriais e Materiais
→ Regulamentação Específica do PROCONVERGÊNCIA
→ Regulamentação Específica do Programa INTERVIR +

VT-ICN-Tri-013_b

Realização

nº

Projetos contratados/concluídos de prevenção
e gestão de Riscos naturais e tecnológicos

VT-ICN-Tri-013_c

Realização

nº

Projetos contratados/concluídos de
recuperação do passivo ambiental

12

22

VT-ICN - Anual-024

Resultado

nº

População abrangida por Planos de
emergência de proteção civil

10.562.178

10.562.178

VT-ICN - Anual-025

Realização

Nº

Protocolos de parceria para a regeneração
urbana

→ Regulamento Específico Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana
→ Regulamentação Específica do Programa INTERVIR +

VT-ICN - Anual-026

Realização

Nº

Parceiros envolvidos nas parcerias para a
regeneração urbana

→ Regulamento Específico Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana
→ Regulamentação Específica do Programa INTERVIR +

VT-ICN - Anual-027

Resultado

Nº

População abrangida por operações de
regeneração urbana

→ Regulamento Específico Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana
→ Regulamentação Específica do Programa INTERVIR +

VT-ICN - Anual-028

Realização

m2

Área intervencionada por operações de
regeneração urbana

→ Regulamento Específico Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana
→ Regulamentação Específica do Programa INTERVIR +

VT-ICN - Anual-029

Realização

Nº

Programas estratégicos de desenvolvimento
urbano (competitividade e inovação)

VT-ICN - Anual-030

Realização

Nº

Municípios envolvidos nos programas
estratégicos de desenvolvimento urbano
(competitividade e inovação)

VT-ICN - Anual-031

Realização

Nº

Outros parceiros envolvidos nos programas
estratégicos de desenvolvimento urbano
(competitividade e inovação)

→ Regulamento Específico Prevenção e Gestão de Riscos
→ Regulamento Específico Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos - Ações Imateriais e Materiais
→ Regulamentação Específica do PROCONVERGÊNCIA
→ Regulamentação Específica do Programa INTERVIR +

→ Regulamento Específico Política de Cidades – Redes Urbanas para a Competitividade e a Inovação
→ Regulamentação Específica do PROCONVERGÊNCIA
→ Regulamentação Específica do Programa INTERVIR +

Anexo I - Realização Física dos Indicadores Comuns Nacionais
PROGRAMA:

Refª Indicador

VT-ICN-Tri-014

VT-ICN - Anual-032

Programa Operacional Valorização do Território

Tipologia

Unid.

Realização
(31/12/2012)

Indicador

Execução Financeira
Observações

Executada

Contratada

Executada

Contratada

nº

Equipamentos socias

nº

Equipamentos desportivos

71

84

68.043.244,68

79.899.976,68

nº

Equipamentos culturais (bibliotecas públicas,
arquivos públicos, teatros e cineteatros,
cinema digital e centros de arte
contemporânea)

_

7

24.273.087,64

52.291.527,69

nº

Unidades de saúde

nº

População abrangida por equipamentos socias

Resultado

nº

População abrangida por equipamentos
desportivos

nº

População abrangida abrangidas por
equipamentos culturais (bibliotecas públicas,
arquivos públicos, teatros e cineteatros,
cinema digital e centros de arte
contemporânea)

Resultado

nº

População abrangida por unidades de saúde

802.838

964.822

_

358.517

Regulamentos (PO FEDER e Fundo de Coesão)

→ Equipamentos para a Coesão Local
→ Regulamento Específico Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional
→ Regulamento Específico Infraestruturas e Equipamentos Desportivos
→ Regulamento Específico Saúde
→ Regulamento Específico Saúde - LVT
→ Regulamento Específico Rede de Equipamentos Culturais
→ Regulamento Específico Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana
→ Regulamentação Específica do PROCONVERGÊNCIA
→ Regulamentação Específica do Programa INTERVIR +

→ Regulamento Específico Equipamentos para a Coesão Local
→Regulamento Específico Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional
→ Regulamento Específico Infraestruturas e Equipamentos Desportivos
→ Regulamento Específico Saúde
→ Regulamento Específico Saúde - LVT
→ Regulamento Específico Rede de Equipamentos Culturais
→ Regulamento Específico Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana
→ Regulamentação Específica do PROCONVERGÊNCIA
→ Regulamentação Específica do Programa INTERVIR +
NOTA: A realização deste Indicador corresponde à população a abranger/abrangida associada ao Indicador Comum
Nacional Trimestral "Outros equipamentos apoiados, por tipologia de equipamento" (VT-ICN-Tri-014).

-3%

-39%

→ Regulamento Específico Infraestruturas Nacionais para a Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (POVT)
→ Regulamento Específico Otimização da Gestão de Resíduos (PO Regionais Continente)
→ Regulamento Específico do Proconvergência

Extensão de costa intervencionada para
redução do risco associado à dinâmica
costeira

46,91

57,78

→ Regulamento Específico Combate à Erosão e Defesa Costeira (POVT)
→ Regulamento Específico Ações de Valorização do Litoral (PO Regionais Continente)
→ Regulamento Específico do Proconvergência
→ Regulamento Específico do Intervir+

Extensão de costa intervencionada para
contenção ou diminuição da ocupação
antrópica em área de risco

9,8

10,45

→ Regulamento Específico Combate à Erosão e Defesa Costeira (POVT)
→ Regulamento Específico Ações de Valorização do Litoral (PO Regionais Continente)
→ Regulamento Específico do Proconvergência
→ Regulamento Específico do Intervir+

VT-ICN-AAE-018

Resultado

%

Variação na taxa de desvio de RUB para aterro

VT-ICN-AAE-023

Resultado

km

VT-ICN-AAE-024

Resultado

km

Anexo I - Realização Física dos Indicadores Comuns Nacionais
PROGRAMA:

Refª Indicador

Programa Operacional Valorização do Território

Tipologia

Unid.

Realização
(31/12/2012)

Indicador

Executada

VT-ICN-AAE-025

Resultado

%

Grau de cobertura do território por planos de
emergência

nº

Centros escolares do 1.º Ciclo do Ensino Básico
e da Educação Pré-Escolar construídos e/ou
ampliados/requalificados

nº

Escolas dos 2º e 3º ciclo do Ensino Básico
construídos e/ou ampliados/requalificados

100%

Execução Financeira
Observações

Contratada

Executada

Regulamentos (PO FEDER e Fundo de Coesão)

Contratada
→ Regulamento Específico Prevenção e Gestão de Riscos (POVT)
→ Regulamento Específico Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos – Ações Materiais e Imateriais (PO
Regionais do Continente)
→ Regulamento Específico do Proconvergência
→ Regulamento Específico do Intervir+

100%

Agenda Potencial Humano

PH-ICN-Tri-015

PH-ICN - Anual-033

Resultado
nº

Escolas do ensino secundário construídos
e/ou ampliados/requalificados

84

112

786.706.762,77

939.233.985,74

nº

Universidades construídos e/ou
ampliados/requalificados

8

17

78.622.017,71

98.408.472,41

nº

Centros de formação construídos e/ou
ampliados/requalificados

nº

Alunos abrangidos por centros escolares do
1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação PréEscolar construídos e/ou
ampliados/requalificados

nº

Alunos abrangidos por escolas dos 2º e 3º
ciclo do Ensino Básico construídos e/ou
ampliados/requalificados

nº

Alunos abrangidos por escolas do ensino
secundário construídos e/ou
ampliados/requalificados

Resultado

103.190

137.915

→ Requalificação da Rede Escolar de 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar
→ Requalificação da Rede de Escolas dos 2º e 3º ciclo do Ensino Básico
→ Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário
→ Regulamento Específico Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional
→ Regulamentação Específica do PROCONVERGÊNCIA
→ Regulamentação Específica do Programa INTERVIR +

→ Requalificação da Rede Escolar de 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar
→ Requalificação da Rede de Escolas dos 2º e 3º ciclo do Ensino Básico
→ Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário
→ Regulamento Específico Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional
→ Regulamentação Específica do PROCONVERGÊNCIA
→ Regulamentação Específica do Programa INTERVIR +
NOTA: A realização deste Indicador corresponde ao número de alunos a abranger/abrangida associada ao
Indicador Comum Nacional Trimestral "Estabelecimentos de ensino" (PH-ICN-Tri-015).

nº

Alunos abrangidos por universidades
construídos e/ou ampliados/requalificados

nº

Formandos abrangidos por centros de
formação construídos e/ou
ampliados/requalificados

23.726

Notas
(*) Este indicador na versão Sistema de Informação será desagregada e corresponde ao FC-ICN-Anual-001.
(**) Este indicador na versão Sistema de Informação será desagregada e corresponde ao FC-ICN-Anual-011.
(***) Este indicador na versão Sistema de Informação será desagregada e corresponde ao FC-ICN-Anual-013.
(****) Metodologia de cálculo em consolidação. O indicador deverá ser preenchido como não disponível (n.d).

51.950

Anexo II ‐ Programação financeira, aprovações e execução por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional
i
l Valorização
l i ã do
d Território
iói
unid: euro
Aprovações
( )
(AP)

Programação Financeira 2007‐2013
( )*
(PR)
Eixo Prioritário

Custo total
elegível

Despesa Pública

Fundo

Nº operações

Custo total

Custo total
elegível

Execução
( )
(EX)

Despesa Pública

Fundo

Custo total
elegível

Despesa Pública

Fundo pago ao Beneficiário
( )
(PG)

Fundo

Total

Adianta‐
mentos não
certificáveis

Adianta‐
mentos
certificáveis

Indicadores financeiros (Fundo)
%
Reem‐
bolsos

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 Programa Operacional

5.108.949.904

5.043.239.074

4.342.544.223

775

5.583.073.792

4.711.601.267

4.562.977.839

3.775.007.405

2.993.247.576

2.871.452.039

2.421.934.125

2.451.369.868

0

684.454.797

1.766.915.072

86,9%

55,8%

64,2%

64,9%

101,2%

Fundo de Coesão

3.599.959.441

3.534.959.441

3.059.965.525

553

3.848.271.191

3.154.408.224

3.013.464.836

2.504.295.194

1.737.697.578

1.622.871.251

1.396.427.316

1.409.855.177

0

547.424.696

862.430.482

81,8%

45,6%

55,8%

56,3%

101,0%

FEDER

1.508.990.463

1.508.279.633

1.282.578.698

222

1.734.802.600

1.557.193.043

1.549.513.003

1.270.712.210

1.255.549.997

1.248.580.787

1.025.506.809

1.041.514.691

0

137.030.101

904.484.590

99,1%

80,0%

80,7%

82,0%

101,6%

EP 1 ‐ Redes e Equipamentos Estruturantes
Nacionais de Transportes e Mobilidade
Sustentável (FC)

1.017.612.053

982.612.053

864.970.245

19

1.560.544.050

1.097.675.141

971.850.138

907.218.370

793.392.098

686.244.719

641.826.764

609.691.091

0

174.453.076

435.238.015

104,9%

74,2%

70,7%

67,2%

95,0%

EP 2 ‐ Sistemas Ambientais e de Prevenção,
Gestão e Monitorização de Riscos (FC)

2.099.994.447

2.069.994.447

1.784.995.280

526

2.085.293.245

1.866.888.754

1.851.770.369

1.435.709.144

832.641.020

824.962.072

659.685.761

703.652.451

0

332.966.701

370.685.750

80,4%

37,0%

45,9%

49,0%

106,7%

EP 3 ‐ Redes e Equipamentos Estruturantes da
Região
iã A
Autónoma
ó
d
dos A
Açores ((FC)
C)

205.882.353

205.882.353

175.000.000

5

134.253.998

124.222.759

124.222.759

105.589.345

59.025.091

59.025.091

50.171.328

51.416.417

0

20.196.079

31.220.339

60,3%
,

28,7%
,

47,5%
,

48,7%
,

102,5%
,

EP 4 ‐ Redes e Equipamentos Estruturantes da
Região Autónoma da Madeira (FC)

276.470.588

276.470.588

235.000.000

3

68.179.899

65.621.571

65.621.571

55.778.335

52.639.369

52.639.369

44.743.464

45.095.218

0

19.808.840

25.286.378

23,7%

19,0%

80,2%

80,8%

100,8%

EP 5 ‐ Infra‐estruturas e Equipamentos para a
Valorização Territorial e o Desenvolvimento
Urbano (FEDER)

1.438.118.025

1.437.407.195

1.214.000.000

196

1.685.800.884

1.508.343.252

1.500.663.212

1.227.913.093

1.235.053.642

1.228.084.432

1.007.924.452

1.022.115.498

0

119.827.168

902.288.330

101,1%

83,0%

82,1%

83,2%

101,4%

70.872.438
70 872 438

70.872.438
70 872 438

68.578.698
68 578 698

26

49.001.716
49 001 716

48.849.791
48 849 791

48.849.791
48 849 791

42.799.118
42 799 118

20.496.355
20 496 355

20.496.355
20 496 355

17.582.356
17 582 356

19.399.193
19 399 193

0

17.202.933
17 202 933

2.196.260
2 196 260

62,4%
62 4%

25,6%
25 6%

41,1%
41 1%

45,3%
45 3%

110,3%
110 3%

EP 6 ‐ Assistência Técnica (FEDER)

Notas
* Programação
g
ç em vigor
g a 31 de Dezembro de 2012.

Anexo III - Aprovações e execução por Regulamento Específico até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA: Programa Operacional Valorização do Território
unid: euro
Aprovações
Eixo Prioritário / Regulamento Específico

Nº
Operações

Custo total
elegível

Despesa
Pública

Execução
Fundo

Custo total
elegível

Despesa
Pública

Fundo

Tx EX/AP
(Fundo)

Total Programa Operacional

775

4.711.601.267 4.562.977.839 3.775.007.405 2.993.247.576 2.871.452.039 2.421.934.125

64%

Fundo de Coesão

553

3.154.408.224 3.013.464.836 2.504.295.194 1.737.697.578 1.622.871.251 1.396.427.316

56%

FEDER

222

1.557.193.043 1.549.513.003 1.270.712.210 1.255.549.997 1.248.580.787 1.025.506.809

81%

19

1.097.675.141

971.850.138

907.218.370

793.392.098

686.244.719

641.826.764

71%

19

1.097.675.141

971.850.138

907.218.370

793.392.098

686.244.719

641.826.764

71%

526

1.866.888.754 1.851.770.369 1.435.709.144

832.641.020

824.962.072

659.685.761

46%

Eixo Prioritário 1 - Total
Redes e Equipamentos Estruturantes
Nacionais de Transportes e Mobilidade
Sustentável
Eixo Prioritário 2 - Total
Rede Estruturante de Abastecimento de
Água e Saneamento

123

991.653.021

983.718.027

728.688.619

316.943.711

312.937.661

245.634.317

34%

Ciclo Urbano Água - Vertente em Baixa Modelo Não Verticalizado

51

45.657.674

45.657.674

38.663.811

14.605.747

14.605.747

12.380.576

32%

Combate à Erosão e Defesa Costeira

44

108.466.049

108.466.049

89.902.682

64.486.154

64.486.154

53.827.788

60%

Recuperação do Passivo Ambiental

22

82.414.685

82.337.555

60.468.457

27.827.300

27.797.431

19.487.930

32%

Prevenção e Gestão de Riscos

158

157.482.129

150.927.420

133.694.891

83.758.958

80.244.868

71.195.114

53%

Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e
Tecnológicos - Ações Materiais

102

29.581.344

29.029.791

25.144.143

1.519.053

1.390.114

1.291.195

5%

Empreendimento de Fins Múltiplos do
Alqueva Fundo de Coesão

9

232.149.151

232.149.151

197.326.777

181.918.683

181.918.683

154.630.881

78%

Infra-estruturas Nacionais para a
Valorização de
Resíduos Sólidos Urbanos

11

201.794.496

201.794.496

151.159.458

127.010.661

127.010.661

92.458.075

61%

Optimização da Gestão de Resíduos

6

17.690.205

17.690.205

10.660.307

14.570.752

14.570.752

8.779.885

82%

5

124.222.759

124.222.759

105.589.345

59.025.091

59.025.091

50.171.328

48%

5

124.222.759

124.222.759

105.589.345

59.025.091

59.025.091

50.171.328

48%

3

65.621.571

65.621.571

55.778.335

52.639.369

52.639.369

44.743.464

80%

3

65.621.571

65.621.571

55.778.335

52.639.369

52.639.369

44.743.464

80%

1.508.343.252 1.500.663.212 1.227.913.093 1.235.053.642 1.228.084.432 1.007.924.452

82%

Eixo Prioritário 3 - Total
Redes e Equipamentos Estruturantes da
Região Autónoma dos Açores
Eixo Prioritário 4 - Total
Redes e Equipamentos Estruturantes da
Região Autónoma da Madeira
Eixo Prioritário 5 - Total

196

Acções Inovadoras para o Desenvolvimento
Urbano

12

Requalificação da Rede de Escolas com
Ensino Secundário

72

Infra -Estruturas e Equipamentos
Desportivos

84

103.325.887

Equipamentos Estruturantes do Sistema
Urbano Nacional

27

Reabilitação Urbana *

11.622.460

8.135.722

4.434.009

4.434.009

3.103.806

38%

1.129.905.430 1.129.905.430

955.434.762

950.458.900

950.458.900

802.905.759

84%

103.325.887

79.899.977

88.915.529

88.915.529

68.043.245

85%

220.632.332

219.921.502

154.442.632

148.388.061

148.388.061

103.871.643

67%

1

42.857.143

35.887.933

30.000.000

42.857.143

35.887.933

30.000.000

100%

Eixo Prioritário 6 - Total

26

48.849.791

48.849.791

42.799.118

20.496.355

20.496.355

17.582.356

41%

Assistência Técnica

26

48.849.791

48.849.791

42.799.118

20.496.355

20.496.355

17.582.356

41%

* Aplicável apenas à Iniciativa JESSICA

11.622.460

Anexo IV - Aprovações e execução por NUTS até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA: Programa Operacional Valorização do Território
unid: euro
Aprovações
NUTS

Nº
Operações

Custo total
elegível

Despesa Pública

Execução
Fundo

Custo total
elegível

Despesa Pública

Fundo

Tx EX/AP
(Fundo)

Total Programa Operacional

775

4.711.601.267

4.562.977.839

3.775.007.405

2.993.247.576

2.871.452.039

2.421.934.125

64%

Fundo de Coesão

553

3.154.408.224

3.013.464.836

2.504.295.194

1.737.697.578

1.622.871.251

1.396.427.316

56%

FEDER

222

1.557.193.043

1.549.513.003

1.270.712.210

1.255.549.997

1.248.580.787

1.025.506.809

81%

Regiões Convergência

673

4.209.899.431

4.062.328.074

3.357.371.562

2.698.379.294

2.577.051.668

2.177.884.438

65%

Regiões Competitividade

102

501.701.836

500.649.765

417.635.843

294.868.282

294.400.371

244.049.687

58%

236

1.783.199.715

1.645.990.037

1.383.834.065

1.237.807.410

1.125.349.382

976.616.038

71%

Minho-Lima

34

82.707.047

82.555.618

69.054.391

59.208.824

59.107.143

49.360.481

71%

Cávado

10

21.873.804

21.824.454

17.335.435

16.512.851

16.512.851

12.813.582

74%

Ave

19

199.382.824

198.944.352

163.913.627

110.402.736

110.144.304

94.789.052

58%

Grande Porto

36

534.149.120

533.406.676

451.228.805

418.640.517

418.495.243

354.629.935

79%

Tâmega

43

313.434.705

309.715.489

243.943.956

154.384.599

153.728.264

130.296.353

53%

Entre Douro e Vouga

19

103.999.004

99.284.164

85.153.806

75.343.782

71.859.575

61.901.771

73%

Douro

35

88.916.339

88.310.475

66.948.760

61.553.073

61.075.102

50.014.381

75%

Alto Trás-os-Montes

40

438.736.872

311.948.808

286.255.285

341.761.028

234.426.900

222.810.484

78%

268

1.200.509.520

1.197.766.358

953.181.182

656.314.079

654.785.751

523.897.049

55%

Baixo Vouga

45

286.093.067

285.672.820

230.089.641

154.040.734

153.848.887

129.074.759

56%

Baixo Mondego

34

286.079.944

286.070.194

213.494.426

216.717.852

216.713.607

163.360.397

77%

Pinhal Litoral

17

104.974.713

104.842.183

87.778.727

69.279.921

69.208.431

58.014.307

66%

Pinhal Interior Norte

30

22.402.030

22.154.067

17.722.534

18.334.673

18.239.929

14.352.171

81%

Dão-Lafões

41

119.524.285

118.816.731

97.979.455

49.906.590

49.372.909

40.532.882

41%

Pinhal Interior Sul

4

15.235.108

15.078.568

10.850.756

803.809

683.238

683.238

6%

Serra da Estrela

4

2.076.616

1.924.521

1.659.211

818.965

818.965

625.828

38%

Beira Interior Norte

26

70.024.842

69.680.360

51.431.410

37.572.299

37.463.016

30.458.385

59%

Beira Interior Sul

10

50.085.002

50.028.002

36.253.848

15.885.873

15.830.679

12.794.961

35%

Cova da Beira

16

143.023.084

143.023.084

122.339.006

22.701.021

22.701.021

15.920.880

13%

Oeste

21

68.071.923

67.800.905

56.299.235

48.293.514

48.106.714

39.895.975

71%

Médio Tejo

20

32.918.905

32.674.923

27.282.934

21.958.827

21.798.355

18.183.265

67%

75

340.870.287

339.830.380

296.551.749

194.773.174

194.305.263

168.989.973

57%

58

260.740.988

259.891.691

239.056.595

153.608.684

153.239.610

142.295.957

60%

NORTE

CENTRO

LISBOA
Grande Lisboa

17

80.129.298

79.938.689

57.495.154

41.164.489

41.065.653

26.694.016

46%

131

948.012.204

947.362.896

794.041.652

628.989.093

628.617.033

539.645.369

68%

Alentejo Litoral

23

161.702.994

161.702.994

141.762.292

133.284.217

133.284.217

118.956.882

84%

Alto Alentejo

20

59.506.463

59.375.678

46.452.559

47.135.216

47.094.799

38.116.673

82%

Alentejo Central

28

199.687.810

199.445.662

173.791.436

137.985.953

137.775.088

121.711.342

70%

Baixo Alentejo

33

368.977.547

368.769.727

299.253.617

225.261.556

225.166.726

189.872.262

63%

Lezíria do Tejo

27

158.137.390

158.068.835

132.781.748

85.322.151

85.296.203

70.988.211

53%

Península de Setúbal
ALENTEJO

ALGARVE
Região Autónoma dos
Açores
Região Autónoma da
Madeira
Multi-região Convergência
Não regionalizável

24

95.209.978

95.197.815

65.305.758

47.455.739

47.455.739

30.316.250

46%

5

124.222.759

124.222.759

105.589.345

59.025.091

59.025.091

50.171.328

48%

3

65.621.571

65.621.571

55.778.335

52.639.369

52.639.369

44.743.464

80%

28

116.631.204

109.661.994

88.999.894

88.275.031

81.305.821

63.781.352

72%

5

37.324.030

37.324.030

31.725.425

27.968.590

27.968.590

23.773.302

75%

Anexo V - Aprovações e execução por Tema Prioritário (contribuição da União)
PROGRAMA: Programa Operacional Valorização do Território
unid: euro
Fundo
Código

Designação do Tema Prioritário

Aprovação

Execução

Programação
Nº Proj.
Transportes

925.571.339,00

23

Montante

Montante

820.977.463

Tx EX/AP

625.219.955

76%

16

Transporte ferroviário

10.000.000

0

0

0

17

Transporte ferroviário (RTE-T)

351.619.311

6

345.980.387

217.060.292

63%

21

Autoestradas (RTE-T)

338.195.398

3

339.827.299

305.722.888

90%

25

Transportes urbanos

1.375.010

2

1.350.689

331.504

25%

27

Transportes multimodais (RTE-T)

4.767.000

0

0

0

28

Sistemas de transporte inteligentes

30

Portos

Energia

872.508

1

872.508

107.374

12%

218.742.112

11

132.946.580

101.997.896

77%

28.511.607

1

392.875

25.735

7%

39

Energias renováveis: eólica

1.000.000

0

0

0

40

Energias renováveis: solar

1.000.000

0

0

0

41

Energias renováveis: biomassa

1.000.000

0

0

0

42

Energias renováveis: hidroeléctrica, geotérmica e outras

1.000.000

0

0

0

43

Eficiência energética, cogeração, gestão da energia

24.511.607

1

392.875

25.735

7%

Proteção do ambiente e prevenção de riscos

2.115.234.780

534

1.686.185.736

771.789.953

46%

44

Gestão dos resíduos domésticos e industriais

313.697.985

20

220.231.254

110.645.736

50%

45

Gestão e distribuição de água (potável)

499.138.022

62

388630823,1

183.926.767

47%

46

Tratamento de água (águas residuais)

665.581.864

120

48

Prevenção e controlo integrados da poluição

50

Reabilitação de instalações industriais e terrenos contaminados

52
53

574.808.582

228.370.536

40%

8.200.000

1

6.906.618

2.565.708

37%

62.340.844

22

60.468.457

19.487.930

32%

Promoção de transportes urbanos limpos

121.651.649

4

185.158.486

100.130.708

54%

Prevenção de riscos (incluindo a conceção e execução de planos e medidas destinados a prevenir e
gerir os riscos naturais e tecnológicos)

444.624.416

305

249.981.517

126.662.568

51%

53.063.908

8

53.063.908

24.358.500

46%

53.063.908

8

53.063.908

24.358.500

46%

4.353.922

5

34.353.821

32.958.805

96%

4.353.922

5

34.353.821

32.958.805

96%

Atividades culturais
58

Proteção e preservação do património cultural

Reabilitação urbana e rural
61

Projectos integrados de reabilitação urbana e rural

Investimento em infraestruturas sociais
75

Infraestruturas de ensino

79

Outras infraestruturas sociais

Reforço das capacidades institucionais aos níveis nacional, regional e local
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

Assistência Técnica

1.146.342.237

175

1.136.346.751

949.637.658

84%

1.064.168.541

89

1.053.843.234

881.527.777

84%

82.173.696

86

82.503.517

68.109.882

83%

887.732

3

887.732

361.163

41%

887.732

3

887.732

361.163

41%

68.578.698

26

42.799.118

17.582.356

41%

85

Preparação, execução, acompanhamento e inspeção

54.578.698

24

42.613.776

17.493.032

41%

86

Avaliação e estudos: informação e comunicação

14.000.000

2

185.342

89.325

48%

TOTAL Temas Prioritários

4.342.544.223

775

3.775.007.405

2.421.934.125

64%

TOTAL Earmarking

4.065.924.335

627

3.527.027.366

2.289.137.082

65%

94%

81%

93%

95%

Earmarking (% face ao total temas prioritários)
Notas de preenchimento:
Eliminar as linhas relativas aos Temas Prioritários não aplicáveis ao PO.
Assinalar os Temas Prioritários associados a categorias de earmarking aplicáveis ao PO.

Anexo VI - Operações implementadas de Instrumentos de Engenharia Financeira integrados em Fundos de Participação

OP Territorial Enhancement
(POVT)
2007PT16UPO001

PROGRAMA:
PA5
Infraestrutures and Equipments for Territorial Enhancement and Urban
Development

No.

Required format

Instruction

Question Number of financial engineering instrument operations implemented with a
1
holding fund

1

If under this Operational Programme financial engineering instrument(s) is/are implemented with holding fund(s), a
number of holding funds which signed funding agreement(s) with Managing Authority should be indicated in this section.
A number of financial intermediaries under each holding fund is not relevant here, as the question concerns the number of
operations.

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

Required information/data

Holding fund (name and registered place of business)

Legal status of holding fund

I.2

JESSICA Holding Fund Portugal - Luxembourg

////////////////////////////////////////

Name: in English (if possible) or in national language; Registered place of business: city name only.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////

independent legal entities governed by agreements between the co-financing
partners or shareholders
Separate block of finance

choice of only 1 option allowed

separate block of finance within a financial institution

I.2.1*

name and registered place of business of co-financing partners

Holding fund manager

POVT, Portugal

Official name, country and city where the holding fund co-financing partner(s) was/were officially registered. This section
can be repeated as many times as many co-financing partner(s) holding fund has.

////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////

European Investment Bank (EIB)

I.3

European Investment Fund (EIF)
European Investment Bank (EIB)

choice of only 1 option allowed

financial institution other than the EIB/EIF

other body

I.3.1

name and registered place of other body

Procedure for selecting the holding fund manager

text

////////////////////////////////////////

Official name, country and city where the financial institution other than EIB/EIF or other body was officially registered.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////

award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
I.4
award of a grant (in the meaning of Article 44, second paragraph, point (b) of
Council Regulation (EC) No 1083/2006)

Contract to EIB

choice of only 1 option allowed

award of a contract directly to the EIB or the EIF

I.5

Date of signature of funding agreement with Managing Authority

I.6

Number of financial engineering instruments implemented under this specific
holding fund

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)

II.2

Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC)
No 1083/2006)?

20-07-2009

1

Number of specific funds (loan, guarantee, equity/venture capital or other funds) implemented through a holding fund. If
there are several financial intermediaries implementing the same product (e.g. the same loan) they are considered to be
distinct specific funds which should be reported separately. For each specific fund section II below should be repeated.

////////////////////////////////////////

Sections II.1 – II.7 relate to a specific fund and should to be repeated accordingly for each specific fund implemented with
the holding fund described previously in section I.

Caixa Geral de Depositos S.A., JESSICA loans, Portugal
(Contract 81246)

////////////////////////////////////////

(a) financial engineering instruments for enterprises

(b) urban development funds

Date of signature of funding agreement between managing authority and holding fund. Date format should be
DD/MM/YYYY which will be automatically converted by SFC2007 to YYYY format.

Official name of the specific fund implemented with a holding fund: in English (if possible) or in national language;
Registered place of business: city name only.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////

choice of only 1 option allowed

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

Template 1

Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the
final recipients

////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////

Anexo VI - Operações implementadas de Instrumentos de Engenharia Financeira integrados em Fundos de Participação

OP Territorial Enhancement
(POVT)
2007PT16UPO001

PROGRAMA:
PA5
Infraestrutures and Equipments for Territorial Enhancement and Urban
Development

clicking box ❑

II.3.1

equity

II.3.2

loan

II.3.3

guarantee

clicking box ❑

II.3.4

other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent
measures)

clicking box ❑

II.4

Financial engineering instrument manager (name and registered place of
business)

Caixa Geral de Depositos S.A., Portugal

II.7

Legal status of the financial engineering instrument

choice of min. 1 and max. 4 options allowed

Loan

Official name of specific fund manager: in English (if possible) or in national language; Registered place of business: city
name only.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////

independent legal entities governed by agreements between the co-financing
partners or shareholders

separate block of finance within a financial institution

III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)

III.2

III.2.1

choice of only 1 option allowed

Separate block of finance

////////////////////////////////////////

Sections III.2 - III. 4 relate to the contributions paid by the MA to the holding fund.
Sections III.5 –III.5.5 relate to the contributions paid by the holding fund to the specific fund

Operational Programme contributions paid to the holding fund

////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////

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

III.2.1.2

ERDF amounts of assistance paid to the holding fund (in EUR)

ERDF amounts of assistance effectively paid to holding fund, means the ERDF assistance committed in the funding
30.000.000 agreement and paid-into the account of the holding fund. If part of ERDF assistance has been withdrawn from the Holding
fund then the MA should report the net ERDF amount (ERDF amount paid –ERDF amount withdrawn).

III.2.1.3*

ESF amounts of assistance committed in the funding agreement with Managing
Authority (in EUR)

ESF allocation from this operational programme committed in the funding agreement signed between the managing
authority and the holding fund should be indicated in this section.

III.2.1.4

ESF amounts of assistance paid to the holding fund (in EUR)

ESF amounts of assistance effectively paid to holding fund, means the ESF assistance committed in the funding agreement
and paid-into the account of the holding fund. If part of ESF assistance has been withdrawn from the holding fund then the
MA should report the net ESF amount (ESF amount paid –ESF amount withdrawn).

III.2.2

Amounts of national co-financing paid to the holding fund

ERDF allocation from this operational programme committed in the funding agreement signed between managing
authority and holding fund should be indicated in this section.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////

III.2.2.1*

National public co-financing committed in the funding agreement with Managing
Authority (in EUR)

National public co-financing constituting part of the Operational Programme committed in the funding agreement signed
- between holding fund and Managing Authority. Any other national public financing which do not constitute part of
Operational Programme contributions should not be reported.

III.2.2.2

National public co-financing paid to the holding fund (in EUR)

-

III.2.2.3*

National private co-financing committed in the funding agreement with Managing
Authority (in EUR)

National private co-financing constituting part of the Operational Programme committed in the funding agreement signed
between holding fund and Managing Authority. National private co-financing means only this part of national private
financing which is part of the OP resources [only for OPs under Article 53(1)(a) of General Regulation]. Any other national
private financing which do not constitute part of Operational Programme contributions should not be reported.

III.2.2.4

National private co-financing paid to the holding fund (in EUR)

National private co-financing constituting part of the Operational Programme committed to holding fund in the funding
agreement and paid into the account of the holding fund [only for OPs under Article 53(1)(a) of General Regulation]. Any
other national private financing which do not constitute part of Operational Programme contributions should not be
reported.

National public co-financing constituting part of the Operational Programme committed in the funding agreement and
paid into the account of the holding fund.

OP Norte - 2007PT161PO002 - PA4
Urban system development

III.2.3

Other ERDF or ESF Operational Programme(s) providing contributions to the
holding fund

OP Centro - 2007PT161PO003 - PA2 - Development of towns and urban
systems
OP Lisbon - 2007PT162PO001 - PA 3 - Social cohesion

Titles and CCI numbers of other Operational Programme(s) contributing to the same holding fund should be reported in
this section.

OP Alentejo - 2007PT161PO004 - PA2 - Urban development
OP Algarve - 2007PT161PO005 - PA3 - Territorial enhancement and urban
development

III.3*

Amounts of other assistance paid to the holding fund outside this Operational
Programme (in EUR)

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)

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)

Template 1

This section relates to funding paid to the holding fund which does not constitute part of the Operational Programme
100.000.000 concerned. As the national/ regional authorities or any other body or investor may decide to provide additional funding to
a holding fund, the optional section III.3 cover this possibility.
Total amount of management costs and fees paid from Operational Programme contributions to the holding fund until 31
718.706,61 December 2012, in accordance with the conditions of the relevant funding agreement. Management costs and fees paid
from other Operational Programmes contributing to the same holding fund should not be reported.

////////////////////////////////////////

Sections III.5 –III.6 relate to the specific fund and have to be repeated accordingly for each specific fund.

This section relates to Operational Programme contributions (Structural Funds and national public and private co42.857.143 financing) committed in the funding agreement signed between holding fund and specific fund. Resources committed
from other Operational Programmes or other sources should not be reported.
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PROGRAMA:
PA5
Infraestrutures and Equipments for Territorial Enhancement and Urban
Development

III.5.1.1* out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)

30.000.000

This section relates only to this part of the amount indicated under III.5.1* which comes from the Structural Funds (ERDF
or ESF resources).

III.5.2

Operational Programme contributions paid to the specific fund in line with the legal
agreement with holding fund (in EUR)

30.000.000

Amount of operational programme assistance paid from the holding fund to specific fund, means the amount of assistance
committed in the funding agreement and paid-into the account of the specific fund. This amount relates to the operational
programme contribution (Structural Funds and national co-financing). Resources paid from other OPs (contributing to the
same FEI) or other sources should not be reported.

III.5.3

out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)

30.000.000

This amount relates only to this part of the amount indicated under III.5.2 which comes from Structural Funds (ERDF and
ESF resources )

III.5.4

out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)

III.5.5

out of which national private co-financing paid to the specific fund (in EUR)

III.6

-

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

IV.1.2*

Number of final recipients supported

This section relates only to this part of amount indicated in section III.5.2 which constitutes national private co–financing
of this particular Operational Programme [only for OPs under Article 53(1)(a) of General Regulation].

The private co-financing comes at project level and not at HF level

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)

This section relates only to this part of amount indicated in section III.5.2 which constitutes national public co–financing of
this particular Operational Programme.

-

Operational Programme contribution to management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund until 31
December 2012, in accordance with the conditions of the relevant agreement.

////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////

If the holding fund signed with the same specific fund more than one funding agreement for different loan products, the
entire section IV.1 should be repeated as many times as many funding agreements for different loan products have been
signed with this particular specific fund.

CGD JESSICA Loans

Name of loan product supported with Operational Programme resources and offered by specific fund ( =financial
intermediary) to final recipients. The name of loan product should not be confused with the name of the specific fund or
the financial intermediary name.

////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////

number

Total number of large enterprises which signed a contract for loan product with the specific fund, and to which the latter
disbursed a loan (or a part of loan) until the end of 2012. Based on the Commission Recommendation 2003/361/EC of 6
May 2003 and for purposes of this document, by "large enterprises" should be understood the enterprises with more than
250 employees and a turnover of > EUR 50 million / balance sheet total of > EUR 43 million.

number

Total number of small and medium-sized enterprises(SMEs) which signed a contract for loan product with the specific
fund, and to which the latter disbursed a loan (or a part of loan) until the end of 2012. Definition of a " SME" according to
Article 2.1 of the Commission Recommendation of 2003/361/EC of 6 May 2003, i.e. small and medium-sized enterprises
(SMEs) is made up of enterprises which employ less than 250 persons and which have an annual turnover not exceeding
EUR 50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million.

number

Total number of microenterprises which signed a contract for loan product with the specific fund, and to which the latter
disbursed a loan (or a part of loan) until the end of 2012. Definition of a "microenterprise(s)" according to Article 2.3 of the
Commission Recommendation of 2003/361/EC of 6 May 2003 i.e. enterprises which employs less than 10 persons and
whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 2 million.

IV.1.2.3* out of which individuals

number

Total number of individuals who signed a contract for loan product with the specific fund, and to whom the latter
disbursed a loan (or a part of loan) until the end of 2012. "Individuals" means all natural persons not covered by the
definition of enterprise in the Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 (Title I, Article 1 of the Annex 1)
or not covered by the definition of legal person in the national legislation.

IV.1.2.4* out of which urban projects

number

Total number of urban projects supported with loan. "Urban projects" means the projects included in the integrated plan
for sustainable urban development and/or regeneration or structured in public-private partnerships.

IV.1.2.5* out of which other recipients supported

number

Total number of other types of final recipients, which do not fall under the scope of sections IV.4.2.1* -IV.4.2.3*, but are
supported with loan.

IV.1.2.1* out of which large enterprises

IV.1.2.2* out of which SMEs

IV.1.2.2.1* out of which microenterprises

Number of loan contracts that the specific fund signed with final recipients (including the contracts for loans for which no
disbursement took place).

IV.1.3*

Number of loan contracts signed with final recipients

-

IV.1.4*

Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR)

Total value of loans in contracts signed with final recipients should be indicated. This amount should include Operational
- Programme contributions and other resources (e.g. commercial bank resources or additional regional contribution) which
do not constitute part of OP.

IV.1.4.1* out of which Operational Programme contributions

IV.1.5

IV.1.5.1

IV.1.6

IV.2

IV.2.1

Template 1

-

Operational Programme contributions assistance (i.e. ERDF/ESF + national public and private co-financing) committed in
signed loans should be reported in this section. If the loans were also financed from other resources (e.g. commercial bank
resources or additional regional contribution) which do not constitute part of the Operational Programme, those other
resources should not be reported.

Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans
(in EUR)

Amounts of Operational Programme contribution (i.e. ERDF/ESF + national public and private co-financing) should be
indicated in the section. Other resources (e.g. commercial bank resources or additional regional contributions) which
contribute to this product but do not constitute part of the Operational Programme should not be reported in this section.
This section refers to the amounts of Operational Programme effectively disbursed, means paid into the account of the
final recipients until the end of 2012.
Resources returned to the operation from investments in final recipients are not considered amounts of Operational
Programme contributions. Consequently, resources returned to the operation and reinvested in final recipients should not
be reported in this section.

out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)

-

Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for
this loan product

Operational Programme contributions paid to final recipients in guarantees

Name of guarantee product

11-10-2011

////////////////////////////////////////

This section relates only to this part of amount indicated in section IV.1.5, provided from Structural Funds (= ERDF & ESF
resources).

Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund. Date format should be DD/MM/YYYY
which will be automatically converted by SFC2007 to YYYY format.

If the holding fund signed with the same specific fund more than one funding agreement for different guarantee products,
the entire section IV.2 should be repeated as many times as many funding agreements for different guarantee products
have been signed with this particular specific fund.
Name of guarantee product supported with Operational Programme resources and offered by specific fund ( =financial
intermediary) to final recipients. The name of guarantee product should not be confused with the name of the specific
fund or the financial intermediary name.
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IV.2.2*

Number of final recipients supported

////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////

IV.2.2.1* out of which large enterprises

Total number of large enterprises to which the loans guaranteed with Operational Programme contribution was (fully or
partially) disbursed until the end of 2012. Based on the Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 and for
purposes of this document, by "large enterprises" should be understood the enterprises with more than 250 employees
and a turnover of > EUR 50 million / balance sheet total of > EUR 43 million.

IV.2.2.2* out of which SMEs

Total number of small and medium-sized enterprises (SMEs) to which the loans guaranteed with Operational Programme
contribution were effectively (fully or partially) disbursed until the end of 2012. Definition of a " SME" according to Article
2.1 of the Commission Recommendation of 2003/361/EC of 6 May 2003, i.e. small and medium-sized enterprises (SMEs) is
made up of enterprises which employ less than 250 persons and which have an annual turnover not exceeding EUR 50
million, and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million.

Total number of micro-enterprises to which the loans guaranteed with Operational Programme contribution were (fully or
partially) disbursed until the end of 2012. Definition of a "microenterprises" according to Article 2.3 of the Commission
Recommendation of 2003/361/EC of 6 May 2003 i.e. enterprises which employs less than 10 persons and whose annual
turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 2 million.

IV.2.2.2.1* out of which micro-enterprises

IV.2.2.3* out of which individuals

Total number of individuals to whom the loans guaranteed with Operational Programme contribution were (fully or
partially) disbursed until the end of 2012. "Individuals" means all natural persons not covered by the definition of
enterprise in the Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 (Title I, Article 1 of the Annex 1) or not
covered by the definition of legal person in the national legislation.

IV.2.2.4* out of which urban projects

Total number of urban projects to which the loans guaranteed with Operational Programme contribution were (fully or
partially) disbursed until the end of 2012. "Urban projects" means the projects included in the integrated plan for
sustainable urban development and/or regeneration or structured in public-private partnerships.

IV.2.2.5* out of which other recipients supported

Total number of other types of final recipients, which do not fall under the scope of sections IV.4.2.1* -IV.4.2.3*, but to
which the loans guaranteed with Operational Programme contribution were (fully or partially) disbursed until the end of
2012.

Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts
signed with final recipients (in EUR)

Operational Programme contribution is not equal to the total value of guarantee(s). In line with section 4.1 of the
Guidance Note on Financial Engineering Instruments (COCOF-10-0014-05 of 08/02/2011), amounts of Operational
Programme contributions should be based on the appropriate multiplier ratio and cover only expected and unexpected
losses from loans. Therefore, the amounts requested in this sections are the Operational Programme contributions
blocked for guarantee contracts signed (for guarantees provided and guarantees committed) irrespective whether the
loan was disbursed or not.

Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts
for loans paid to final recipients (in EUR)

Operational Programme contribution is not equal to the total value of guarantee(s). In line with section 4.1 of the
Guidance Note on Financial Engineering Instruments (COCOF-10-0014-05 of 08/02/2011), amounts of Operational
Programme contributions should be based on the appropriate multiplier ratio and cover only expected and unexpected
losses from loans. Therefore, the amounts requested in this sections are the Operational Programme contributions
blocked for guarantee contracts signed (for guarantees provided and guarantees committed) for the loans which were
disbursed by the end of 2012.

IV.2.4.1

out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)

This section relates only to this part of the amount indicated under IV.2.4. which was provided from Structural funds
(=ERDF or ESF resources)

IV.2.5*

Number of loans paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed
with final recipients

Number of loans disbursed until the end of 2012 in respect of which the guarantees supported from Operational
Programme contributions have been committed/provided.

IV.2.6

Amount of loans actually paid to final recipients in relation to guarantees contracts
signed (in EUR)

Total amount of loans guaranteed with OP resources and disbursed to final recipients.

IV.2.7

Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for
this guarantee product

Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund. Date format should be DD/MM/YYYY
which will be automatically converted by SFC2007 to YYYY format.

IV.2.3*

IV.2.4

IV.3

Operational Programme contributions paid to final recipients in equity/venture
capital

IV.3.1

Name of equity/venture capital product

IV.3.2*

Number of final recipients supported

////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////

Name of equity/venture capital product supported with Operational Programme resources and offered by specific fund (
=financial intermediary) to final recipients. The name of equity product should not be confused with the name of the
specific fund or the financial intermediary name.

////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////

IV.3.2.1* out of which large enterprises

Total number of large enterprises which signed a contract for equity/venture capital product with the specific fund, and to
which the latter effectively made investment until the end of 2012. Based on the Commission Recommendation
2003/361/EC of 6 May 2003 and for purposes of this document, by "large enterprises" should be understood the
enterprises with more than 250 employees and a turnover of > EUR 50 million / balance sheet total of > EUR 43 million.

IV.3.2.2* out of which SMEs

Total number of small and medium-sized enterprises (SMEs) which signed a contract for equity/venture capital product
with the specific fund, and to which the latter effectively made investment until the end of 2012. Definition of a " SME"
according to Article 2.1 of the Commission Recommendation of 2003/361/EC of 6 May 2003, i.e. small and medium-sized
enterprises (SMEs) is made up of enterprises which employ less than 250 persons and which have an annual turnover not
exceeding EUR 50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million.

IV.3.2.2.1* out of which microenterprises

Total number of microenterprises which signed a contract for equity/venture capital product with the specific fund, and to
which the latter effectively made investment (or a part of it) until the end of 2012. Definition of a "microenterprises"
according to Article 2.3 of the Commission Recommendation of 2003/361/EC of 6 May 2003 i.e. enterprises which
employs less than 10 persons and whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 2
million.

IV.3.2.3* out of which urban projects

Total number of urban projects supported with equity/venture capital product. "Urban projects" means the projects
included in the integrated plan for sustainable urban development and/or regeneration or structured in public-private
partnerships.

IV.3.2.4* out of which other recipients supported

Total number of other types of final recipients, which do not fall under the scope of sections IV.4.2.1* -IV.4.2.3*, but to
which the specific fund effectively made investment until the end of 2012.

IV.3.3*

Template 1

Number of equity/venture capital investments made in line with agreements
signed between holding fund and specific (equity/venture capital) fund

Number of agreements with final recipients for which investment was made by end of 2012.

Anexo VI - Operações implementadas de Instrumentos de Engenharia Financeira integrados em Fundos de Participação

OP Territorial Enhancement
(POVT)
2007PT16UPO001

PROGRAMA:
PA5
Infraestrutures and Equipments for Territorial Enhancement and Urban
Development

IV.3.4

IV.3.4.1

IV.3.5

IV.4

Amounts of Operational Programme contributions paid to investments made in line
with agreements (in EUR)

Amounts of Operational Programme contribution ( i.e. ERDF/ESF + national public and private co-financing), paid to final
recipients should be indicated in the section. Other resources (e.g. commercial bank resources or additional regional
contributions) which contribute to this product but do not constitute part of the Operational Programme should not be
reported in this section.
This section refers to the amounts of Operational Programme effectively disbursed, means paid into the account of the
final recipients until the end of 2012.
Resources returned to the operation from investments in final recipients are not considered amounts of Operational
Programme contributions. Consequently, resources returned to the operation and reinvested in final recipients should not
be reported in this section.

out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)

This section relates only to this part of amount indicated in section IV.3.4, which was provided from Structural Funds
(=ERDF & ESF resources).

Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for
this equity/venture capital product

Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund. Date format should be DD/MM/YYYY
which will be automatically converted by SFC2007 to YYYY format.

Operational Programme contributions paid to final recipients in other financial
products

"Other financial product" means the products other than those covered by the provisions under sections IV.1.1, IV.2.1,
IV.3.1 of this template. Under section IV.4 the products like guarantee fee subsidies, interest rate subsidies and other
products in line with section 4.3 of the Guidance Note on Financial Engineering Instruments (COCOF-10-0014-05 of
08/02/2011) should be reported.
If the holding fund signed with the same specific fund more than one funding agreement for different other financial
products, the entire section IV.4 should be repeated as many times as many funding agreements for other financial
product have been signed with this specific fund.

IV.4.1

Name of other financial product

IV.4.2*

Number of final recipients supported

////////////////////////////////////////

Name of other financial product supported with Operational Programme resources and offered by specific fund ( =financial
intermediary) to final recipients or for the benefit of final recipients. The name of other product should not be confused
with the name of the specific fund or the financial intermediary name.

////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////

IV.4.2.1* out of which large enterprises

Total number of large enterprises supported with other financial product. Based on the Commission Recommendation
2003/361/EC of 6 May 2003 and for purposes of this document, by "large enterprises" should be understood the
enterprises with more than 250 employees and a turnover of > EUR 50 million / balance sheet total of > EUR 43 million.

IV.4.2.2* out of which SMEs

Total number of small and medium-sized enterprises (SMEs) supported with other financial product. Definition of a " SME"
according to Article 2.1 of the Commission Recommendation of 2003/361/EC of 6 May 2003, i.e. small and medium-sized
enterprises (SMEs) is made up of enterprises which employ less than 250 persons and which have an annual turnover not
exceeding EUR 50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million.
Total number of micro-enterprises supported with other financial product. Definition of a "microenterprises" according to
Article 2.3 of the Commission Recommendation of 2003/361/EC of 6 May 2003 i.e. enterprises which employs less than 10
persons and whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 2 million.

IV.4.2.2.1* out of which microenterprises

IV.4.2.3* out of which individuals

Total number of individuals supported with other financial product. "Individuals" means all natural persons not covered by
the definition of enterprise in the Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 (Title I, Article 1 of the Annex
1) or not covered by the definition of legal person in the national legislation

IV.4.2.4* out of which urban projects

Total number of urban projects supported with other financial product. "Urban projects" means the projects included in
the integrated plan for sustainable urban development and/or regeneration or structured in public-private partnerships.

IV.4.2.5* out of which other recipients supported

Total number of other types of final recipients, which do not fall under the scope of sections IV.4.2.1* -IV.4.2.3*, but are
supported with other financial product.

Amounts of Operational Programme contributions paid to the final recipients (in
EUR)

Amounts of Operational Programme contribution i.e. ERDF/ESF + national public and private co-financing, paid to final
recipients or paid for the benefit of final recipients (in a case when the subsidy is paid directly to the financial
intermediary), should be indicated in the section. Other resources (e.g. commercial bank resources or additional regional
contributions) which contribute to this product but do not constitute part of the Operational Programme should not be
reported in this section.
This section refers to the amounts of Operational Programme effectively disbursed, means paid into the account of the
final recipients or to the benefit of final recipients, until the end of 2012.
Resources returned to the operation from investments in final recipients are not considered amounts of Operational
Programme contributions. Consequently, resources returned to the operation and reinvested should not be reported in
this section.

IV.4.3.1

out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)

This section relates only to this part of amount indicated in section IV.4.3, which was provided from Structural Funds
(ERDF and ESF) and paid to final recipients or paid for the benefit of final recipients until the end of 2012.

IV.4.4*

Number of other financial products provided to final recipients

Total number of final recipients supported with other financial product.

IV.4.5

Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for
this (other)financial product

Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund. Date format should be DD/MM/YYYY
which will be automatically converted by SFC2007 to YYYY format.

IV.4.3

IV.5

IV.5.1*

Indicators

////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////

0

Core indicator n°1 for ERDF and CF at OP level (definition: gross direct jobs created, full time equivalents, Source: "Working
Document No. 7. Indicative Guidelines on evaluation methods: Reporting on core indicators for the European Regional
Development Fund and the Cohesion Fund"
(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm)

Number of jobs created

Sections marked with "*" are optional, however we encourages Managing Authorities to complete these sections.

Template 1

Anexo VII - Indicadores de Monitorização Estratégica Ambiental e de Sustentabilidade

PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território

Indicador

Realização Contratada
(31-12-2012)

Refª Indicador

Unidade

FCOMP-04-025

%

Redução do número de contactos necessários entre o cidadão e/ou as empresas e a AP em processos administrativos (*)

NA

FCOMP-04-026

%

Taxa de desmaterialização dos serviços da administração pública (*)

NA

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)

n.d.

FC-ICN-AAE-001

nº

População servida pelas lojas do cidadão, centros multisserviços e balcões únicos

NA

FC-ICN-AAE-002

nº

Serviços on-line orientados para empresas disponibilizados por entidades públicas

NA

FC-ICN-AAE-003

nº

Redução dos tempos médios de espera em serviços públicos

NA

FC-ICN-AAE-006

nº

Estratégias de Eficiência Coletiva reconhecidas, por tipo de estratégia (polos de competitividade e tecnologia, outros clusters, PROVERE, ARDU)

NA

VT-ICN -Anual - 019

ton/ano

Quantidade de RUB valorizada organicamente por ano

420.000

VT-ICN -Anual - 23

ha

Área classificada abrangida por intervenções de gestão ativa de espaços protegidos e classificados

VT-ICN -Anual - 024

Nº

População abrangida por Planos de emergência de proteção civil

VT-ICN -Anual - 027

Nº

População abrangida por operações de regeneração urbana

NA

VT-ICN -Anual - 028

m2

Área intervencionada por operações de regeneração urbana

NA

VT-ICN -Anual - 032

Nº

População abrangida por unidades de saúde

NA

CORE -022

Nº

Acréscimo de população servida por intervenções de expansão de sistemas de transporte urbanos

252.629

CORE -025

Nº

Acréscimo de população servida nos sistemas de abastecimento de água intervencionados

224.452

CORE -026

Nº

Acréscimo de população servida nos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais intervencionados

CORE -029

KM2

CORE -030

CO2 equivalentes, kt

VT-ICN-AAE-018

NA
10.562.178

1.722.606

Área reabilitada (em km2) no âmbito de intervenções de recuperação de passivos ambientais (áreas degradadas e contaminadas)

8,22

Redução de emissões de gases com efeito de estufa (CO2 equivalentes, kt)

5,51

%

Variação na taxa de desvio de RUB para aterro

-39%

VT-ICN-AAE-023

km

Extensão de costa intervencionada para redução do risco associado à dinâmica costeira

57,78

VT-ICN-AAE-024

km

Extensão de costa intervencionada para contenção ou diminuição da ocupação antrópica em área de risco

10,45

VT-ICN-AAE-025

km2

Grau de cobertura do território por planos de emergência

100%

CORE - 037

média por ano

Nº de alunos que beneficiam das intervenções (Educação)

189.865

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

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 VIII - Resumo Implementação Física - Indicadores de Eixo - Anexo VI do Regulamento (CE) n.º 846/2009

PROGRAMA:

Eixo Prioritário

Programa Operacional Valorização do Território

Indicadores Eixo
(alínea c do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006)

Realização Contratada
1. Km de Ferrovia
construída/beneficiada

2007

2008

2009

2010

29

2011

37,28

Realização Executada

2012

2013

111,28

213,38

46,28

203,82

Metas

2014

2015

Total

230

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada

29

37,28

Realização Executada

102,28

188,86

37,28

180,8

2. Km de Ferrovia eletrificada
Metas

75

195

Valor de Referência / Situação de Partida

3. Km de Ferrovia
construída/beneficiada relativa a
transportes urbanos limpos

Realização Contratada

11,76

Realização Executada

7,26

Metas

7,5

Valor de Referência / Situação de Partida

Eixo Prioritário 1 - Redes e
Equipamentos Estruturantes
Nacionais de Transportes e
Mobilidade Sustentável

Realização Contratada

1.200.000

2.100.000

Realização Executada

2.574.000

2.922.578

185.250

310.125

4. Mercadorias Transportadas
Metas

1.370.000

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada
5. Km de Rede Viária
Realização Executada
construída/beneficiada/retificada em
perfil auto-estrada inserida nas RTE-T Metas

4,42

4,42

4,42

137,42

3,65

87,15

3

167

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada
6. Ganhos em tempo de percursos nos
troços intervencionados do IP4:
Porto-Bragança
Lisboa-Bragança
Guarda-Bragança

44
36
40

Realização Executada
Metas
Valor de Referência / Situação de Partida

50
35
45

Anexo VIII - Resumo Implementação Física - Indicadores de Eixo - Anexo VI do Regulamento (CE) n.º 846/2009

PROGRAMA:

Eixo Prioritário

Programa Operacional Valorização do Território

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

10
4
3
4

Realização Contratada
1. Km de Ferrovia
construída/beneficiada

2013

Total

10
4
3
4
10
4
3
4

Metas

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada
8. Nº de Projetos apoiados que visam Realização Executada
o reforço das acessibilidades e a
requalificação de Portos
Metas
Valor de Referência / Situação de Partida

Eixo Prioritário 1 - Redes e
Equipamentos Estruturantes
Nacionais de Transportes e
Mobilidade Sustentável

2015

10
4
3
4

7. Ganhos em tempo de percurso com Realização Executada
o fecho da CRIL:
Eixo Prioritário 1 - Redes e
Equipamentos Estruturantes
Nacionais de Transportes e
Mobilidade Sustentável

2014

4

2

4

7

8

3

6
8

Anexo VIII - Resumo Implementação Física - Indicadores de Eixo - Anexo VI do Regulamento (CE) n.º 846/2009

PROGRAMA:

Eixo Prioritário

Programa Operacional Valorização do Território

Indicadores Eixo
(alínea c do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006)

2007

2008

2009

2010

Realização Contratada

2011

488

9. Km de Rede de Abastecimento de
Realização Executada
1.Água
Km de
Ferrovia
(nova
ou a
construída/beneficiadanos
reabilitar/intervencionar)
Metas
sistemas em baixa e alta

2012

2013

1687

2.284,14

223

639,902

2014

2015

Total

2000

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada

2.487,00

10. Km de Coletores de drenagem de Realização Executada
águas residuais (novos ou a
reabilitar/intervencionar)
Metas

3.259,00

4.706,63

617

1.424,53
4000

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada

138

178

11. Nº de Estações de Tratamento de Realização Executada
Águas Residuais
construídas/remodeladas
Metas
Eixo Prioritário 1 - Redes e
Equipamentos Estruturantes
Nacionais de Transportes e
Mobilidade Sustentável
Eixo Prioritário 2 - Sistemas
Ambientais, incluindode Prevenção,
Gestão e Monitorização de Riscos

359

431

158

239
350

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada

4.487

14.896

12. População servida com sistemas Realização Executada
públicos de abastecimento de água
financiados pelo POVT
Metas

1.324.289

1.514.904

4.644

612.202

3.357.989

3.147.567

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada

1.579.090

1.910.782

13. População servida com sistemas
Realização Executada
públicos de saneamento de águas
residuais urbanas financiados pelo
Metas
POVT

1.570.615

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada

22,76

14. Km de extensão da costa onde as Realização Executada
intervenções reduziramo risco
associado á dinâmica costeira
Metas

43,85

54,98

57,78

12,96

46,91

50

120

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada
15. Km de Extensão da costa
Realização Executada
intervencionada para contenção ou
diminuição da ocupação antrópica em
Metas
área de risco
Valor de Referência / Situação de Partida

9,75

9,75

15

11,15

10,45

1,4

9,8
20

Anexo VIII - Resumo Implementação Física - Indicadores de Eixo - Anexo VI do Regulamento (CE) n.º 846/2009

PROGRAMA:

Eixo Prioritário

Programa Operacional Valorização do Território

Indicadores Eixo
(alínea c do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006)

Realização Contratada
1. Km de de
Ferrovia
16. Nº de projetos
recuperação de
construída/beneficiada
áreas contaminadas

2007

2008

2009

2010

4

2011

5

Realização Executada
Metas

2012

2013

9

11

2

7

4

2014

2015

Total

9

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada
17. Nº de projetos de reabilitação de
áreas mineiras degradadas

4

5

Realização Executada
Metas

12

11

5

6

15

13

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada

65

102

18. Nº de projetos de prevenção e
Realização Executada
gestão de riscos naturais e
tecnológicos na área da proteção civil
Metas
apoiados
Eixo Prioritário 1 - Redes e
Equipamentos Estruturantes
Nacionais de Transportes e
Mobilidade Sustentável
Eixo Prioritário 2 - Sistemas
Ambientais, incluindode Prevenção,
Gestão e Monitorização de Riscos

147

260

30

99
340

Valor de Referência / Situação de Partida

19. Nº de Barragens da rede primária
do EFMA construídas

Realização Contratada

2

4

Realização Executada

2

2

Metas

3

8

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada
20. Km de Extensão da rede primária
do EFMA construída

53,7

75,7

Realização Executada
Metas

44,13

132,85

44,13

111,8

80

155

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada

68.559

21. Acréscimo da população servida
Realização Executada
nos sistemas públicos de
abastecimento de água financiados
Metas
pelo POVT

68.559

68.559

144.787
116.915

150.000

68.559

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada
22. Capacidade instalada de
Realização Executada
valorização orgânica e energética de
RUB no âmbito dos projetos
Metas
financiados pelo POVT (mil ton/ano)
Valor de Referência / Situação de Partida

174,099

219,099

340,099

420,00

30,98

255,00
540,00

Anexo VIII - Resumo Implementação Física - Indicadores de Eixo - Anexo VI do Regulamento (CE) n.º 846/2009

PROGRAMA:

Eixo Prioritário

Programa Operacional Valorização do Território

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

2014

2015

Total

Realização Contratada
23. Capacidade
de produção Realização Executada
1. Kminstalada
de Ferrovia
de combustível
derivado de resíduos
construída/beneficiada
(CDR) (mil ton/ano)
Metas

100,00

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada

63.797,20

24. Capacidade instalada de produção
Realização Executada
de energia a partir de biogás no
âmbito dos projetos financiados pelo
Metas
POVT (Mhw/ano)
Eixo Prioritário 2 - Sistemas
Ambientais, incluindode Prevenção,
Gestão e Monitorização de Riscos

60.461,20
15.000,00

Valor de Referência / Situação de Partida

25. Capacidade de processamento da
unidade de triagem (mil ton/ano)

Realização Contratada

51,47

Realização Executada

48,97

Metas

140,00

Valor de Referência / Situação de Partida

Eixo Prioritário 1 - Redes e
Equipamentos Estruturantes
Nacionais de Transportes e
Mobilidade Sustentável

Realização Contratada

11

17

Realização Executada

3

10

26. Nº de Projetos de Resíduos Sólidos
Metas
Valor de Referência / Situação de Partida

55

Anexo VIII - Resumo Implementação Física - Indicadores de Eixo - Anexo VI do Regulamento (CE) n.º 846/2009

PROGRAMA:

Eixo Prioritário

Programa Operacional Valorização do Território

Indicadores Eixo
(alínea c do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006)

2007

2008

2009

Realização Contratada

2010

1

2011

1

27. Nº de projetos
reordenamento Realização Executada
1. Km dede
Ferrovia
e requalificação
de portos comerciais
construída/beneficiada
nos Açores
Metas

2012

2

2013

2014

2015

Total

2

1

2

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada
28. Movimentos beneficiados de
mercadorias
(carregadas+descarregadas) nos
Portos da Região Autónoma dos
Açores (ton)

_

_

Realização Executada
Metas

_

_

_

_

95.000

220.000

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada
29. Movimentos beneficiados de
passageiros (embarcados
Realização Executada
+desembarcados) nos Portos da
Região Autónoma dos Açores (nº de Metas
passageiros)
Eixo Prioritário 1 - Redes e
Equipamentos Estruturantes
Nacionais de Transportes e
Mobilidade Sustentável
Eixo Prioritário 3 - Redes e
Equipamentos na Região Autónoma
dos Açores

400.000

400.000

400.000

400.000

270.000

800.000

Valor de Referência / Situação de Partida

30. Nº de lagoas sujeitas a correção
de situações de eutrofização

Realização Contratada

2

Realização Executada

1

Metas

2

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada

0-10

0-10

0-10

0-10

31. Qualidade das águas superficiais - Realização Executada
estado eutrófico das lagoas na Região
Autónoma dos Açores
Metas

0-10

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada

1

1

Realização Executada
32. Nº de Projetos de Resíduos Sólidos
Metas

3

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada
33. Capacidade instalada de
valorização orgânica e energética de Realização Executada
RUB no âmbito dos projetos
Metas
financiados pelo POVT na Região
Autónoma dos Açores (mil ton/ano)
Valor de Referência / Situação de Partida

_

_

120,00

Anexo VIII - Resumo Implementação Física - Indicadores de Eixo - Anexo VI do Regulamento (CE) n.º 846/2009

PROGRAMA:

Eixo Prioritário

Programa Operacional Valorização do Território

Indicadores Eixo
(alínea c do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006)

Km de de
Ferrovia
34. Nº de 1.
Projetos
Infraestruturas
construída/beneficiada
ambientais
intervencionadas

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Realização Contratada

1

1

Realização Executada

_

_

Metas

1

2014

2015

Total

2

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada
35. População servida por
infraestruturas ambientais (águas e
saneamento)

_

_

Realização Executada
Metas

_

_

_

_

70%

78%

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada
36. Nº de Terminais de Gás Natural
instaladas (UAG)

Eixo Prioritário 1 - Redes e
Equipamentos Estruturantes
Nacionais de Transportes e
Mobilidade Sustentável
Eixo Prioritário 4 - Redes e
Equipamentos na Região Autónoma
da Madeira

_

Realização Executada
Metas

_

_

_

_

1

1

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada
37. Nº de Infraestruturas de
transporte intervencionadas

2

2

Realização Executada
Metas

2

2

1

1

1

3

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada
38. Capacidade de acolhimento de
passageiros de cruzeiros

_

_

13.000

13.000

Realização Executada
Metas

50.000

600.000

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada
39. Redução do tempo de viagem,
decorrente de projetos apoiados

61%

61%

Realização Executada
Metas

61%

61%

61%

61%

61%

61%

Valor de Referência / Situação de Partida

40. Linhas de Água (ribeiras)
intervencionadas

Realização Contratada

_

_

Realização Executada

_

_

Metas
Valor de Referência / Situação de Partida

15

Anexo VIII - Resumo Implementação Física - Indicadores de Eixo - Anexo VI do Regulamento (CE) n.º 846/2009

PROGRAMA:

Eixo Prioritário

Programa Operacional Valorização do Território

Indicadores Eixo
(alínea c do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006)

Realização Contratada
41. Nº de Escolas intervencionadas ao
abrigo do Programa
de
Modernização
Realização Executada
1. Km de Ferrovia
do Parque
Escolar destinado ao
construída/beneficiada
Ensino Secundário financiadas pelo Metas
POVT

2007

2008

2009

2010

16

2011

71

2012

2013

82

112

58

84

110

2014

2015

Total

112

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada
42. Nº de Alunos servidos por escolas
intervencionadas ao abrigo do
Realização Executada
Programa de Modernização do
Parque Escolar destinado ao Ensino Metas
Secundário financiadas pelo POVT

19.950

86.952

101.616

137.915

77.082

103.190

90.000

138.000

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada

84

84

Realização Executada

54

71

43. Nº de Equipamentos Desportivos
Metas
Valor de Referência / Situação de Partida

Eixo Prioritário 1 - Redes e
Equipamentos Estruturantes
Nacionais de Transportes e
Mobilidade
Eixo Prioritário
5 -Sustentável
Infraestruturas e
Equipamentos para a valorização
territorial e o desenvolvimento
urbano

84

44. População abrangida por
equipamentos desportivos

Realização Contratada

991.027

964.822

Realização Executada

596.459

802.838

Metas

991.027

Valor de Referência / Situação de Partida

45. Nº de Universidades construídas
e/ou ampliadas/requalificadas

Realização Contratada

17

17

Realização Executada

5

8

Metas

17

Valor de Referência / Situação de Partida

46.Nº de Alunos servidos pelas
Universidades intervencionadas

Realização Contratada

49.202

51.950

Realização Executada

15.750

23.726

Metas

49.202

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada

9

7

Realização Executada

_

_

47. Nº de Equipamentos culturais
Metas
Valor de Referência / Situação de Partida

9

Anexo VIII - Resumo Implementação Física - Indicadores de Eixo - Anexo VI do Regulamento (CE) n.º 846/2009

PROGRAMA:

Eixo Prioritário

Programa Operacional Valorização do Território

Indicadores Eixo
(alínea c do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006)

2007

2008

2009

2010

Realização Contratada
1.Projetos
Km de Ferrovia
48. Nº
de soluções
construída/beneficiada
inovadoras

2011

20

2012

15

Realização Executada

2013

2014

2015

Total

12
5

Metas

50

12

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada

1.875.201

49. População diretamente abrangida Realização Executada
pelos resultados dos projetos de
soluções inovadoras
Metas
Eixo Prioritário 5 - Infraestruturas e
Equipamentos para a valorização
territorial e o desenvolvimento
urbano

1.978.421

532.747
278.969

1.000.000

1.978.421

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada
50. Nº de Replicações por projeto de
soluções inovadoras

Eixo Prioritário 1 - Redes e
Equipamentos Estruturantes
Nacionais de Transportes e
Mobilidade Sustentável

3.575.201

2

2,5

Realização Executada
Metas

2,5

1,5

_

_

2

2,5

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada
51. Nº de Fundos de Desenvolvimento Realização Executada
Urbano Criado no âmbio da iniciativa
JESSICA
Metas
Valor de Referência / Situação de Partida

_

1

1

1

1
1

Anexo VIII - Resumo Implementação Física - Indicadores de Eixo - Anexo VI do Regulamento (CE) n.º 846/2009

PROGRAMA:

Eixo Prioritário

Programa Operacional Valorização do Território

Indicadores Eixo
(alínea c do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006)

Realização Contratada
de Ferrovia
52. Taxa1.deKm
execução
da Despesa
construída/beneficiada
Fundo (ano n-3) (%)

2007

2008

2009

2010

_

2011

_

Realização Executada
Metas

2012

2013

_

_

n.a

n.a

_

_

n.a

n.a

2014

2015

Total

100%

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada
53. Taxa de execução da Despesa
Fundo (ano n-2) (%)

_

_

Realização Executada
Metas

100%

Valor de Referência / Situação de Partida
Eixo Prioritário 6 - Assistência Técnica
Realização Contratada
54. Nível de desmaterialização de
processos associados a fluxos
financeiros (5)
Eixo Prioritário 1 - Redes e
Equipamentos Estruturantes
Nacionais de Transportes e
Mobilidade Sustentável

75%

100%

Realização Executada
Metas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Valor de Referência / Situação de Partida
Realização Contratada
55. Nível de desmaterialização de Realização Executada
processos associados a programação
e acompanhamento (%)
Metas
Valor de Referência / Situação de Partida

50%

70%

80%

70%

90%

70%

90%
100%

Anexo IX - Resumo Implementação Física - Indicadores Comuns Comunitários - Anexo VI do Regulamento (CE) n.º 846/2009

PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território

Indicadores Comuns Comunitários
(core indicators )

Áreas Temáticas

2007

2008

2009

Realização Contratada

2010

2.650

2011

3.851

1. Empregos criados, (empregos directos criados, em Realização Executada
equivalente tempo inteiro)

2012

2013

3295

3395

490

642

Metas

2. Dos quais: Homens

n.d

n.d

Realização Executada
Metas
n.d

n.d

Realização Executada
Metas

n.d

n.d

392

520

n.d

n.d

98

122

16

23

7

13

10,27

144,95

5,15

92,85

_

Realização - Contratada
13. Nº de Projectos

2

9

11

Realização - Executada
Metas

26

Realização - Contratada
14. Nº de Km de
Novas Estradas

1,5

4,42

4,42

Realização - Executada
Metas

172

Realização - Contratada
15. Nº de Km de Novas
Estradas nas RTE

1,5

4,42

4,42

Realização - Executada

5,92

138,87

5,15

88,65

Metas

168

Realização - Contratada

Transportes
16. Nº de Km de
Estradas Reconstruídas

-

-

-

_

Realização - Executada

-

Metas

_

Realização - Contratada
17. Nº de Km
de Novas Ferrovias

29

29

Realização - Executada

n.a

n.a.

38

50,26

38

40,7

Metas

230

Realização - Contratada
18. Nº de Km de Novas
Ferrovias nas RTE

Total

_

Realização Contratada
3. Dos quais: Mulheres

2015

4.000

Realização Contratada
Emprego Criado

2014

29

Realização - Executada
Metas

29

38

50,26

38

40,7
230

1

Anexo IX - Resumo Implementação Física - Indicadores Comuns Comunitários - Anexo VI do Regulamento (CE) n.º 846/2009

PROGRAMA:

Áreas Temáticas

Programa Operacional Valorização do Território

Indicadores Comuns Comunitários
(core indicators )

2007

2008

2009

2010

Realização - Contratada

2011

8,28

19.
Nº de Km de
1. Empregos
criados, (empregos directos criados, em Realização - Executada
Ferrovias reconstruídas
equivalente
tempo inteiro)

Metas

2013

73,28

163,12

8,28

163,12

_

Realização - Contratada
Emprego Criado

2012

n.d

n.d

20. Valor (em euros/ano) dos ganhos nos tempos de
percurso, gerado pelos projectos de construção e Realização - Executada
reconstrução de estradas (mercadorias e passageiros)

2014

2015

Total

179
n.d

n.d.

_

Metas

n.d.

Transportes
Realização - Contratada

n.d

n.d

21. Valor (em euros/ano) dos ganhos nos tempos de
percurso, gerado pelos projectos de construção e Realização - Executada
reconstrução de ferrovias (mercadorias e passageiros)

n.d

n.d.

_

Metas

_

Realização - Contratada

240.182

240.182

22. Acréscimo de população servida por intervenções de Realização - Executada
expansão de sistemas de transporte urbanos

n.d.

279.532

252.629

-

7.114

Metas

279.532

Realização - Contratada
23. Nº de projectos (energias renováveis)

_

__

_

_

_

_

_

_

_

_

Realização - Executada
Metas

n.d.

Energias Renováveis
Realização - Contratada
24. Capacidade suplementar de produção de energia a
Realização - Executada
partir de fontes renováveis (em MWh)

Metas

n.d.

Realização - Contratada

70.393

73.601

25. Acréscimo de população servida nos sitemas de
Realização - Executada
abastecimento de água intervencionados

91.507

224.452

73.168

136.273

1.265.737

1.722.606

185.602

735.820

Metas

200.000

Realização - Contratada
Ambiente

1.069.457

1.108.887

26. Acréscimo de população servida nos sitemas de
drenagem
e
tratamento
de
águas
residuais Realização - Executada
intervencionadas

Metas

2.000.000

Realização - Contratada
27. Nº de projectos de Resíduos Sólidos

2

Realização - Executada
Metas

4

7

12

19

3

10
59

2

Anexo IX - Resumo Implementação Física - Indicadores Comuns Comunitários - Anexo VI do Regulamento (CE) n.º 846/2009

PROGRAMA:

Áreas Temáticas

Programa Operacional Valorização do Território

Indicadores Comuns Comunitários
(core indicators )

2007

2008

2009

Realização - Contratada

2010

5

2011

6

1. Empregos criados, (empregos directos criados, em
28.
Nº de projectos
visando a melhoria da qualidade do ar
equivalente
tempo inteiro)
Realização - Executada

2013

4

5

_

1

Metas

Ambiente

n.d

4,2

29. Área reabilitada (em Km2) no âmbito de intervenções
de recuperação de passivos ambientais (áreas degradadas Realização - Executada
e contaminadas)

5,2

8,22

4,21

4,26

Metas
_

_

30. Redução de emissões de gases com efeito de estufa
Realização - Executada
(CO2 equivalentes Kt)

_
_

n.d

Realização - Contratada

19

65

152

Realização - Executada

213

326

45

132

1.722.740

126.061

931.535

74.256

7.338.732

8.855.555

2.016.681

4.648.906

Metas
Realização - Contratada
Prevenção de Riscos

440
1.423.564

1.559.128

1.897.951

32. População que beneficia de medidas de protecção
Realização - Executada
contra cheias e inundações

Metas
Realização - Contratada

2.000.000
1.466.587

5.667.495

7.319.015

33. População que beneficia de medidas de protecção
contra incêndios e outros riscos naturais e Realização - Executada
tecnológicos(excepto cheias e inundações)

Metas

8.850.000

Realização - Contratada
34. Nº de projectos (Turismo)

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

Realização - Executada
Metas

Turismo

Total

5,51

Metas

31. Nº de projectos (Prevenção de Riscos)

2015

5,2

Realização - Contratada
Alterações Climáticas

2014

3

Realização - Contratada
Emprego Criado

2012

n.a

Realização - Contratada
35. Nº de empregos criados (em equivalente tempo Realização - Executada
inteiro)

Metas

n.a

3

Anexo IX - Resumo Implementação Física - Indicadores Comuns Comunitários - Anexo VI do Regulamento (CE) n.º 846/2009

PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território

Indicadores Comuns Comunitários
(core indicators )

Áreas Temáticas

2007

2008

Realização - Contratada

2009

16

2010

51

2011

108

1. Empregos criados, (empregos directos criados, em
equivalente tempo inteiro)
Realização - Executada
36. Nº de projectos (Educação)

2012

2013

119

129

69

92

Metas

2014

2015

Total

129

Educação
Emprego Criado
Realização - Contratada
37. Nº de Alunos que beneficiam das intervenções

19.950

87.763

155.573

Realização - Executada

170.237

189.865

98.028

126.916

Metas

187.000

Realização - Contratada
Saúde

38. Nº de projectos (Saúde)

_

__

_

_

135

223

218

225

123

167

Realização - Executada

_

n.a

_

Metas
Realização - Contratada
Reabilitação Urbana

_

44

39. Nº de projectos que asseguram a sustentabilidade e
Realização - Executada
melhoram a atractividade das cidades

Metas

225

Realização - Contratada
Competitividade das Cidades

n.a

n.a

Metas

n.a

n.a

__

Realização - Contratada
Inclusão Social

n.a

40. Nº de projectos que visam estimular a actividade
empresarial, o empreendedorismo e a utilização das novas Realização - Executada
tecnologias

44

41. Nº de projectos dirigidos aos jovens e ás minorias, que
visam promover a oferta de serviços para a igualdade de Realização - Executada
oportunidades e a inclusão social

Metas

111

193

n.a
203

213

123

163
213

4

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44

FEDER

1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

Eixo Prioritário 1 - Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável (FC)

1.097.675.140,5

971.850.137,5

6.746.574,54

6.746.574,54

4.722.602,18

15.166.800,00

15.166.800,00

10.616.760,00

Administração do Porto de Sines, SA

2.118.237,50

2.118.237,50

783.747,88

APA - Administração do Porto de Aveiro, SA

6.890.671,25

6.890.671,25

4.823.470,19

501431535

APA - Administração do Porto de Aveiro, SA

3.481.217,72

3.481.217,72

2.436.852,40

105

504598686

EP - Estradas de Portugal, SA

318.885.444,00

193.060.441,00

193.060.441,00

105

501449752

APDL-Administração dos Portos do Douro e
Leixões, SA

14.298.830,72

14.298.830,72

8.579.298,43

Alentejo / Alentejo Litoral

105

501208950

Administração do Porto de Sines, SA

19.437.041,63

19.437.041,63

13.605.929,14

Contratada

Centro / Baixo Vouga

105

501431535

APA - Administração do Porto de Aveiro, SA

26.114.144,00

26.114.144,00

18.279.900,80

Contratada

Norte / Grande Porto

105

503278602

Metro do Porto, S.A.

28.274.790,00

28.274.790,00

26.861.050,50

2

Contratada

Norte / Grande Porto

105

503278602

Metro do Porto, S.A.

114.086.200,00

114.086.200,00

108.381.890,00

CRIL - Buraca/Pontinha

2

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

105

504598686

EP - Estradas de Portugal, SA

126.121.372,00

126.121.372,00

119.815.303,00

Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) I: Variante de Alcácer (2ª fase)

2

Contratada

Alentejo / Alentejo Litoral

105

503933813

Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE

92.633.032,00

92.633.032,00

88.001.380,00

POVT-11-0151-FCOES-000004

Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) II: Estação da Raquete em Sines

3

Contratada

Alentejo / Alentejo Litoral

105

503933813

Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE

13.298.814,17

13.298.814,17

12.633.873,46

POVT-11-0151-FCOES-000005

Ramal de Ligação Ferroviária ao Porto de Aveiro

2

Contratada

Centro / Baixo Vouga

105

503933813

Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE

49.655.932,00

49.655.932,00

47.173.135,00

POVT-11-0151-FCOES-000006

Linha do Minho: Variante da Trofa

2

Contratada

Norte / Ave

105

503933813

Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE

43.499.078,00

43.499.078,00

41.324.124,00

POVT-11-0151-FCOES-000007

Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) III: Modernização do troço Bombel e Vidigal a
Évora

2

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

105

503933813

Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE

82.454.463,00

82.454.463,00

78.331.739,00

POVT-11-0151-FCOES-000009

Linha da Beira Baixa - Modernização do troço Castelo Branco/Covilhã/Guarda

2

Contratada

Centro / Cova da Beira

105

503933813

Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE

82.648.564,00

82.648.564,00

78.516.136,00

POVT-11-0151-FCOES-000010

Modernização da Linha de Sintra: troço Barcarena-Cacém

2

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

105

503933813

Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE

51.863.934,00

51.863.934,00

49.270.737,00

POVT-11-0150-FCOES-000002

Integração do Porto de Leixões nas Auto-estradas do Mar (1ª FASE)

3

Contratada

Norte / Grande Porto

105

501449752

APDL-Administração dos Portos do Douro e
Leixões, SA

POVT-11-0150-FCOES-000003

Prolongamento do Molhe Norte do Porto da Figueira da Foz

1

Contratada

Centro / Baixo Mondego

105

508805910

APFF - Administração do Porto da Figueira da Foz,
S.A.

POVT-11-0150-FCOES-000004

SISTEMAS OPERACIONAIS DE SUPERVISÃO E SEGURANÇA

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Litoral

105

501208950

POVT-11-0150-FCOES-000005

Construção da 3ª fase da Via de Cintura Portuária do Porto de Aveiro

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

105

501431535

POVT-11-0150-FCOES-000008

Melhoria das acessibilidades marítimas do p. Aveiro: dragagem da zona exterior da barra à
cota-12,5

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

105

POVT-11-0150-FCOES-000009

AE Transmontana

2

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

POVT-11-0150-FCOES-000010

Integração do Porto de Leixões nas Auto-estradas do Mar (2ª fase)

3

Contratada

Norte / Grande Porto

POVT-11-0150-FCOES-000011

2ª Fase de Ampliação do Molhe Leste do Porto de Sines

3

Contratada

POVT-11-0150-FCOES-000012

Melhoria das acessibilidades marítimas do Porto de Aveiro: prolongamento em 200m do
molhe norte

3

POVT-11-0150-FCOES-000013

Extensão da Rede de Metro à Estação de Santo Ovídio e Interface da Estação D. João II

1

POVT-11-0150-FCOES-000014

Extensão da Rede de Metro do Porto entre Estádio do Dragão e Venda Nova

POVT-11-0151-FCOES-000001
POVT-11-0151-FCOES-000002

907.218.370,0

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44

FEDER

1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

Eixo Prioritário 2 - Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos (FC)

1.866.888.754,4

1.851.770.369,4

1.435.709.144,4

Ciclo Urbano da Água

1.037.310.694,5

1.029.375.701,4

767.352.429,6

POVT-12-0146-FCOES-000001

Sistema Adutor Principal- Conduta Adutora entre o Reservatório Alto de Carenque e Reser.
das Mercês

3

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

107

680000054

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
de Sintra

POVT-12-0146-FCOES-000006

Águas do Ave - Alargamento do Sistema de Saneamento

2

Contratada

Norte / Tâmega

105

509436595

ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.

POVT-12-0146-FCOES-000007

SANEAMENTO DE MIRA DE AIRE

3

Contratada

Centro / Pinhal Litoral

107

505586401

Município de Porto de Mós

POVT-12-0146-FCOES-000008

Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro

3

Contratada

Centro / Baixo Mondego

105

503929441

SIMRIA - Saneamento Integrado dos Municipios da
Ria, SA

POVT-12-0146-FCOES-000010

SIMARSUL – Sub-sistemas de Saneamento Barreiro/Moita e Seixal

2

Contratada

Lisboa / Península de Setúbal

105

506635562

SIMARSUL-Sistema Integrado Multimunicipal de
Águas Residuais da Península de Setúbal, SA

POVT-12-0146-FCOES-000011

ETAR DE PONTE DE VAGOS

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

105

503929441

POVT-12-0146-FCOES-000024

ETAR de Santa Catarina

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

107

POVT-12-0146-FCOES-000032

ETAR DE OUCA

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

POVT-12-0146-FCOES-000033

«ETAR de Bolho, Sepins, Lapa e Póvoa do Bispo»«Emissários de ligação à ETAR de
Bolho(...)Póvoa do B.

3

Contratada

POVT-12-0146-FCOES-000034

Saneamento Águas Residuais Domésticas de Camarneira,Covões e Montinho e Estação de
Tratamento Águas

3

POVT-12-0146-FCOES-000042

Sistema Integrado de Saneamento de Paços de Ferreira - Construção do Emissário I e
Emissário V

3

7.845.791,71

7.845.791,71

6.668.922,95

113.874.124,00

113.874.124,00

82.941.061,00

1.704.704,74

1.704.704,74

1.448.999,03

13.637.269,46

13.637.269,46

9.546.088,62

27.076.817,00

27.076.817,00

15.000.000,00

SIMRIA - Saneamento Integrado dos Municipios da
Ria, SA

999.309,00

999.309,00

699.516,30

506912833

Município de Vagos

139.305,89

139.305,89

118.410,01

107

506912833

Município de Vagos

167.445,57

167.445,57

142.328,73

Centro / Baixo Mondego

105

506091481

INOVA - Empresa de Desenvolvimento Económico
e Social de Cantanhede

1.466.053,89

1.466.053,89

1.246.145,81

Contratada

Centro / Baixo Mondego

105

506091481

INOVA - Empresa de Desenvolvimento Económico
e Social de Cantanhede

2.794.874,47

2.794.874,47

2.375.643,30

Contratada

Norte / Tâmega

204

506883078

AGS Paços de Ferreira, SA

1.973.885,17

1.381.719,62

1.381.719,62

POVT-12-0146-FCOES-000043

Construção da ETAR de Outil e Emissários e Estações Elevatórias de Outil, Zambujal e Fornos.

3

Contratada

Centro / Baixo Mondego

105

506091481

INOVA - Empresa de Desenvolvimento Económico
e Social de Cantanhede

755.627,97

755.627,97

642.283,77

POVT-12-0146-FCOES-000048

Sistema de Recolha e Tratamento de Águas Residuais nas Bacias do Rio Mau e DouroFreguesias de Rio Mau e Sebolido

3

Contratada

Norte / Tâmega

105

507700651

Penafiel Verde, E. M.

956.438,84

956.438,84

812.973,01

POVT-12-0146-FCOES-000049

Bacia Principal da Ribeira de Cambra Concorrente para a ETAR das Termas de S. Vicente
Redes de Águas

3

Contratada

Norte / Tâmega

105

507700651

Penafiel Verde, E. M.

899.592,62

899.592,62

764.653,73

POVT-12-0146-FCOES-000051

Rede de Esgotos de Arazede - Fase A (Redes) + Parte referente à EX-EN 331-1 + Fase B
(ETAR).

3

Contratada

Centro / Baixo Mondego

107

501272976

Município de Montemor-o-Velho

1.866.811,87

1.866.811,87

1.586.790,09

POVT-12-0146-FCOES-000068

Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto
Douro-6 Fase

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

105

505863901

Águas de Trás-osMontes e Alto Douro, SA

24.916.592,52

24.916.592,52

17.441.614,76

POVT-12-0146-FCOES-000070

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro – Saneamento do Douro 7.ª Fase

3

Contratada

Norte / Douro

105

505863901

Águas de Trás-osMontes e Alto Douro, SA

39.304.989,45

39.304.989,45

27.513.492,62

POVT-12-0146-FCOES-000071

Rede de Esgotos Verride, Vila Nova da Barca e Abrunheira com ETAR.

3

Contratada

Centro / Baixo Mondego

107

501272976

Município de Montemor-o-Velho

2.874.122,52

2.874.122,52

2.443.004,14

POVT-12-0146-FCOES-000073

Sistema Intermunicipal de abastecimento de água e saneamento da Lezíria do Tejo 2º Fase

3

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

105

508345464

AR - Águas do Ribatejo, SA

22.696.854,66

22.696.854,66

19.292.326,46

POVT-12-0146-FCOES-000076

Redes de Esgotos de Gatões, Seixo, Liceia + ETAR.

3

Contratada

Centro / Baixo Mondego

107

501272976

Município de Montemor-o-Velho

3.228.822,73

3.228.822,73

2.744.499,32

POVT-12-0146-FCOES-000079

SISTEMA DE RECOLHA E TRATAMENTO DE ESGOTOS A CUJÓ, S. JOANINHO E GRANJA

3

Contratada

Centro / Dão-Lafões

107

506716210

Municipio de Castro Daire

720.120,71

720.120,71

612.102,60

POVT-12-0146-FCOES-000081

Bacias afluentes ao rio Douro - Rede em Baixa

3

Contratada

Norte / Entre Douro e Vouga

203

504520890

Indaqua Feira - Indústria de Águas de Santa Maria
da Feira, SA

14.934.171,51

10.453.920,06

10.453.920,06

POVT-12-0146-FCOES-000088

RRTAR Tondela - Rede de Recolha e Tratamento de Águas Residuais

3

Contratada

Centro / Dão-Lafões

107

506822680

Municipio de Tondela

2.161.526,94

2.161.526,94

1.837.297,90

POVT-12-0146-FCOES-000093

Saneamento Básico no Sector IV - Conclusão

3

Contratada

Centro / Dão-Lafões

107

680020063

SMAS - Serv. Municipalizados de Água,
Saneamento e Piscinas de Viseu

1.750.294,63

1.750.294,63

1.487.750,44

POVT-12-0146-FCOES-000094

Saneamento Básico ao Sector V - Conclusão

3

Contratada

Centro / Dão-Lafões

107

680020063

SMAS - Serv. Municipalizados de Água,
Saneamento e Piscinas de Viseu

2.556.887,94

2.556.887,94

2.173.354,75

POVT-12-0146-FCOES-000096

Construção, Remodelação e Ampliação do Sistema de Saneamento de Amiais de Baixo

3

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

105

508114381

AS - Empresa das Águas de Santarém EM, SA

1.826.598,97

1.826.598,97

1.552.609,12

POVT-12-0146-FCOES-000097

Construção do Sistema de Saneamento de Alcanede.

3

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

105

508114381

AS - Empresa das Águas de Santarém EM, SA

2.990.852,34

2.990.852,34

2.542.224,49

POVT-12-0146-FCOES-000099

Construção e Remodelação do sistema de Saneamento de Pernes

3

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

105

508114381

AS - Empresa das Águas de Santarém EM, SA

2.899.196,60

2.899.196,60

2.464.317,11

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44
1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

FEDER
POVT-12-0146-FCOES-000101

SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA E SISTEMA DE RECOLHA, TRATAMENTO E
REJEIÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS

3

Contratada

Centro / Dão-Lafões

107

506882713

Municipio de Satão

1.163.336,74

1.163.336,74

988.836,23

POVT-12-0146-FCOES-000104

Remodelação e Ampliação das Redes de Abastecimento de Água e Saneamento de
Monchique

3

Contratada

Algarve / Algarve

107

506826961

Municipio de Monchique

1.915.337,29

1.915.337,29

1.628.036,70

POVT-12-0146-FCOES-000105

Acções para o Uso Eficiente da Água

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

1.458.589,69

1.458.589,69

1.239.801,24

POVT-12-0146-FCOES-000106

Construção da Estação de tratamento de Águas Residuais da Póvoa de Santarém.

1

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

105

508114381

AS - Empresa das Águas de Santarém EM, SA

POVT-12-0146-FCOES-000115

Abastecimento de água Integrado a partir da Mata do Urso

3

Contratada

Centro / Pinhal Litoral

107

506334562

Município do Pombal

POVT-12-0146-FCOES-000116

Saneamento Básico à Freguesia Bodiosa - Conclusão (Sector III)

3

Contratada

Centro / Dão-Lafões

107

680020063

SMAS - Serv. Municipalizados de Água,
Saneamento e Piscinas de Viseu

878.922,13

878.922,13

747.083,81

POVT-12-0146-FCOES-000119

Emissário da Bacia Norte e Serviço à Costa Polis

3

Contratada

Lisboa / Península de Setúbal

107

680017763

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
de Almada

7.580.205,30

7.580.205,30

6.443.174,51

POVT-12-0146-FCOES-000122

Sist. Multimunicipal Saneamento Grande Porto - Arouca, Baião, Castelo Paiva e Cinfães FASE1

3

Contratada

Norte / Tâmega

105

509202560

SIMDOURO - Saneamento do Grande Porto, S.A.

10.640.018,34

10.640.018,34

7.448.012,84

POVT-12-0146-FCOES-000123

Sistema Multimunicipal Saneamento do Grande Porto - Subsistema Paço de Sousa

3

Contratada

Norte / Tâmega

105

509202560

SIMDOURO - Saneamento do Grande Porto, S.A.

20.972.980,35

20.972.980,35

14.681.086,25

POVT-12-0146-FCOES-000124

Sistema Multimunicipal Saneamento Grande Porto - Subsistemas Gandra, Lordelo, Aguiar
Sousa

3

Contratada

Norte / Tâmega

105

509202560

SIMDOURO - Saneamento do Grande Porto, S.A.

8.136.315,04

8.136.315,04

5.695.420,53

POVT-12-0146-FCOES-000125

PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA AO CONCELHO DA COVILHÃ

3

Contratada

Centro / Cova da Beira

105

508282322

ICOVI - Infra-estruturas e Concessões da Covilhã,
EEM

21.348.493,56

21.348.493,56

15.697.547,31

POVT-12-0146-FCOES-000126

Sist. Intermunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento da Lezíria do Tejo: 2ª Fase
(Abast. Água)

3

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

105

508345464

AR - Águas do Ribatejo, SA

18.067.708,62

18.067.708,62

15.357.552,33

POVT-12-0146-FCOES-000127

Redes Estruturantes de Abastecimento de Água e Saneamento no Município de Loulé

3

Contratada

Algarve / Algarve

107

502098139

Município de Loulé

22.270.625,72

22.270.625,72

7.823.670,82

POVT-12-0146-FCOES-000128

AdNA_AR - Construção e Remodelação de Infra-Estruturas de Saneamento de Águas
Residuais

3

Contratada

Alentejo / Alto Alentejo

105

505309947

Águas do Norte Alentejano, S.A.

9.325.003,35

9.325.003,35

6.527.502,35

POVT-12-0146-FCOES-000130

SMM Zêzere e Côa - Abastecimento de Água

3

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

105

505115042

Águas do Zêzere e Côa S.A.

15.246.036,83

15.246.036,83

10.672.225,78

POVT-12-0146-FCOES-000131

SMM Zêzere e Côa - Saneamento

3

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

105

505115042

Águas do Zêzere e Côa S.A.

24.972.759,21

24.972.759,21

17.480.931,45

POVT-12-0146-FCOES-000132

Infra-estruturas de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais do concelho
de Faro

3

Contratada

Algarve / Algarve

105

507142217

FAGAR - Faro, Gestão de Águas e Resíduos, E.M.

14.456.262,46

14.456.262,46

12.287.823,09

POVT-12-0146-FCOES-000133

ADRA - 1ª Fase do Sistema de recolha de Águas Residuais nos Concelhos de Estarreja e
Murtosa

3

Contratada

Centro / Baixo Vouga

105

509107630

ADRA - ÁGUAS DA REGIÂO DE AVEIRO, SA

5.115.641,09

5.115.641,09

3.580.948,76

POVT-12-0146-FCOES-000134

ADRA - 1ª Fase do Sistema de recolha de Águas Residuais no Concelho de Águeda

3

Contratada

Centro / Baixo Vouga

105

509107630

ADRA - ÁGUAS DA REGIÂO DE AVEIRO, SA

9.834.106,70

9.834.106,70

6.883.874,69

POVT-12-0146-FCOES-000135

ADRA- 1ª Fase do Sistema de recolha de (AR) no Concelhos de Aveiro,Ílhavo,Albergaria,Sever
do Vouga

3

Contratada

Centro / Baixo Vouga

105

509107630

ADRA - ÁGUAS DA REGIÂO DE AVEIRO, SA

9.153.260,84

9.153.260,84

6.407.282,59

POVT-12-0146-FCOES-000137

AdNA_AA - Construção e Remodelação de Infra-Estruturas de Abastecimento de Água

3

Contratada

Alentejo / Alto Alentejo

105

505309947

Águas do Norte Alentejano, S.A.

5.104.018,35

5.104.018,35

3.572.812,85

POVT-12-0146-FCOES-000139

Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto
Douro-8ª fase

3

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

105

505863901

Águas de Trás-osMontes e Alto Douro, SA

18.094.472,00

18.094.472,00

12.666.130,40

POVT-12-0146-FCOES-000140

AGDA, Águas Públicas do Alentejo 1ª fase do Sistema Público de Parceria Integrado de SAR

3

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

105

509133843

AGDA - Águas Publicas do Alentejo, SA

36.814.566,43

36.814.566,43

25.770.196,50

POVT-12-0146-FCOES-000141

AGDA, Águas Públicas do Alentejo - 1ª fase Sistema Público de Parceria Integrado de AA

3

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

105

509133843

AGDA - Águas Publicas do Alentejo, SA

48.295.132,01

48.295.132,01

33.806.592,41

POVT-12-0146-FCOES-000142

ADRA - 1ª fase do Sistema de Recolha de AR nos Concelhos de Oliveira do Bairro, Vagos e
Ovar

3

Contratada

Centro / Baixo Vouga

105

509107630

ADRA - ÁGUAS DA REGIÂO DE AVEIRO, SA

16.619.096,86

16.619.096,86

11.633.367,80

423.000,00

423.000,00

359.550,00

17.788.354,59

17.788.354,59

15.120.101,40

POVT-12-0146-FCOES-000143

AGERE - Saneamento na Vertente Baixa

3

Contratada

Norte / Cávado

105

504807692

Agere-Empresa de Águas, Efluentes e Residuos de
Braga, EM

2.528.091,70

2.528.091,70

1.075.955,83

POVT-12-0146-FCOES-000144

Sist. Integrado de Dist. de Água e Recolha de Efluentes dos Municípios do Noroeste - 1ª Fase

3

Aprovada

Norte / Ave

105

509436595

ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.

46.366.298,88

46.366.298,88

32.456.409,22

POVT-12-0146-FCOES-000150

Sistema de Saneamento de Águas Residuais do Centro Alentejo

3

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

105

506306143

Águas do Centro Alentejo, S.A.

17.930.107,00

17.930.107,00

12.551.075,00

POVT-12-0146-FCOES-000158

Alargamento ao Médio Tejo - Abastecimento

3

Contratada

Centro / Pinhal Interior Sul

105

505773333

Águas do Centro,SA.

13.993.908,06

13.993.908,06

9.795.735,64

POVT-12-0146-FCOES-000159

Construção e Ampliação do Serviço de Saneamento de Águas Residuais de Santarém

3

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

105

508114381

AS - Empresa das Águas de Santarém EM, SA

20.764.343,82

20.764.343,82

17.649.692,25

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44
1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

FEDER
POVT-12-0146-FCOES-000166

Alargamento ao Médio Tejo (Saneamento) e Saneamento de Castelo Branco, F.do Zêzere e
Proença-a-Nova

3

Contratada

Centro / Beira Interior Sul

105

505773333

Águas do Centro,SA.

30.848.309,03

30.848.309,03

21.593.816,32

POVT-12-0146-FCOES-000168

Sistema Intermunicipal da Lezíria do Tejo e do Almonda - 3ª Fase (Abastecimento de Água)

3

Contratada

Centro / Médio Tejo

105

508345464

AR - Águas do Ribatejo, SA

2.958.966,45

2.958.966,45

2.515.121,48

POVT-12-0146-FCOES-000169

Extensão da Rede de Saneamento a diversas freguesias do Concelho de Paços de Ferreira

3

Contratada

Norte / Tâmega

204

506883078

AGS Paços de Ferreira, SA

9.541.920,37

6.679.344,26

6.679.344,26

POVT-12-0146-FCOES-000173

Construção da Estação da Tratamento de Águas Residuais de Tábua

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

107

506806944

Município de Tábua

994.934,66

994.934,66

845.694,46

POVT-12-0146-FCOES-000176

Sistema Público de Abastecimento de Água e Saneamento de Sátão - Parte II

3

Contratada

Centro / Dão-Lafões

107

506882713

Municipio de Satão

1.236.030,31

1.236.030,31

940.866,27

POVT-12-0146-FCOES-000177

Sistema de Abastecimento de Água de Monchique - Construção, remodelação e ampliação

3

Contratada

Algarve / Algarve

107

506826961

Municipio de Monchique

2.207.982,54

2.207.982,54

1.876.785,16

POVT-12-0146-FCOES-000179

Sistema Autónomos de Valença - Freguesia de Fontoura

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

506728897

Município de Valença

POVT-12-0146-FCOES-000183

SMAS ACQUA PLUS

3

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

107

680015019

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
de Oeiras e Amadora

POVT-12-0146-FCOES-000185

Abastecimento de Água a diversos lugares da Freguesia de Castro Laboreiro

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

505592940

POVT-12-0146-FCOES-000186

Saneamento às Freguesias de Penso 2ª Fase e Alvaredo 3ª Fase

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

505592940

POVT-12-0146-FCOES-000187

Saneamento à Freguesia de Chaviães

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

POVT-12-0146-FCOES-000188

Saneamento à Freguesia de Cristóval

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

POVT-12-0146-FCOES-000189

Saneamento à Freguesia da Gave e Lugares de Pomares, Cela e Cousso

1

Contratada

POVT-12-0146-FCOES-000192

Saneamento Básico no sector II - Conclusão

3

POVT-12-0146-FCOES-000193

Reconversão das Infra-estruturas de Águas Residuais e Tratamento das Piçarras (ETAR)

POVT-12-0146-FCOES-000194

Infra-estruturas de Águas Residuais e Tratamento da Marconi (ETAR`s)

POVT-12-0146-FCOES-000195

840.393,03

840.393,03

714.334,08

1.654.099,08

1.654.099,08

1.405.984,22

Município de Melgaço

377.077,24

377.077,24

320.515,65

Município de Melgaço

495.804,77

495.804,77

421.434,05

505592940

Município de Melgaço

525.337,00

525.337,00

446.536,45

107

505592940

Município de Melgaço

695.422,24

695.422,24

591.108,90

Norte / Minho-Lima

107

505592940

Município de Melgaço

745.551,91

745.551,91

633.719,12

Contratada

Centro / Dão-Lafões

107

680020063

SMAS - Serv. Municipalizados de Água,
Saneamento e Piscinas de Viseu

2.776.984,35

2.776.984,35

1.882.239,99

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

107

501177256

Município de Vendas Novas

272.534,32

272.534,32

231.654,17

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

107

501177256

Município de Vendas Novas

396.154,29

396.154,29

336.731,15

Abastecimento de água no Concelho de Alcoutim

1

Contratada

Algarve / Algarve

107

506772446

Município de Alcoutim

490.116,14

490.116,14

416.598,72

POVT-12-0146-FCOES-000196

Saneamento de Águas Residuais no Concelho de Alcoutim

1

Contratada

Algarve / Algarve

107

506772446

Município de Alcoutim

461.625,50

461.625,50

392.381,68

POVT-12-0146-FCOES-000197

Redes de água e saneamento em diversas localidades do concelho de Alcoutim

3

Contratada

Algarve / Algarve

107

506772446

Município de Alcoutim

1.354.462,03

1.354.462,03

1.151.292,73

POVT-12-0146-FCOES-000201

Ampliação e Construção dos Subsistemas Municipais de Saneamento de Ança e Covões
Norte

3

Contratada

Centro / Baixo Mondego

105

506091481

INOVA - Empresa de Desenvolvimento Económico
e Social de Cantanhede

3.565.109,48

3.565.109,48

3.030.343,06

POVT-12-0146-FCOES-000202

Sistema de Recolha e Tratamento de Águas Residuais na Bacia do Rio Tâmega

3

Contratada

Norte / Tâmega

105

507700651

Penafiel Verde, E. M.

4.990.936,75

4.990.936,75

3.627.911,92

POVT-12-0146-FCOES-000203

Construção do sistema de tratamento e drenagem de águas residuais da Freguesia da Guia

3

Contratada

Centro / Pinhal Litoral

107

506334562

Município do Pombal

2.494.448,87

2.494.448,87

2.120.281,54

POVT-12-0146-FCOES-000204

Construção de Sistemas Autónomos de Abastecimento de Água e Saneamento Básico no
Concelho de Mértola

3

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

107

503279765

Câmara Municipal de Mértola

3.961.658,26

3.961.658,26

3.367.409,52

POVT-12-0146-FCOES-000206

Reforço do Abastecimento de Água-Construção de uma nova estação de tratamento de água
no Rio Angueira

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

506627888

Câmara Municipal de Vimioso

267.370,21

267.370,21

227.264,68

Implementação do Sistema de Águas Residuais Domésticas na Freguesia de Covas

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

506896625

Município de Vila Nova de Cerveira

913.898,52

913.898,52

776.813,74

44.346.843,45

44.346.843,45

37.694.816,93

23.266.460,72

23.266.460,72

17.894.234,94

POVT-12-0146-FCOES-000208
POVT-12-0146-FCOES-000209

Estação de Tratamento de Águas Residuais de Viseu Sul e Emissários.

3

Contratada

Centro / Dão-Lafões

107

680020063

SMAS - Serv. Municipalizados de Água,
Saneamento e Piscinas de Viseu

POVT-12-0146-FCOES-000210

AMPLIAÇÃO E EXTENSÃO DO SISTEMA REGIONAL DO CARVOEIRO- SRC II

3

Contratada

Centro / Baixo Vouga

107

501816267

Associação de Municípios do Carvoeiro - Vouga

POVT-12-0146-FCOES-000211

Construção da rede de saneamento e emissários de Antões / Moita do Boi e do Carriço

3

Contratada

Centro / Pinhal Litoral

107

506334562

Município do Pombal

4.623.123,28

4.623.123,28

3.929.654,79

POVT-12-0146-FCOES-000212

Sistemas Autónomos de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais - Enxames

1

Contratada

Centro / Cova da Beira

107

506215695

Município do Fundão

953.977,95

953.977,95

810.881,26

POVT-12-0146-FCOES-000213

Sist. Autónomo de Distrib de Água para Consumo Público e Drenagem Águas Residuais Castelo Novo

1

Contratada

Centro / Cova da Beira

107

506215695

Município do Fundão

999.123,70

999.123,70

849.255,15

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44
1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

FEDER
POVT-12-0146-FCOES-000214

Sistema de Abastecimento de Água de Alpedrinha

1

Contratada

Centro / Cova da Beira

107

506215695

Município do Fundão

687.202,77

687.202,77

584.122,35

POVT-12-0146-FCOES-000215

Sist Autónomo de Distrib de Água e Dren. de Águas Resid - Bogas de Baixo, Ladeira, Maxial e
Urgeiro

1

Contratada

Centro / Cova da Beira

107

506215695

Município do Fundão

778.989,30

778.989,30

662.140,91

POVT-12-0146-FCOES-000216

Sistema Autónomo de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais - Açor; Boxinos;
Malhada Velha

1

Contratada

Centro / Cova da Beira

107

506215695

Município do Fundão

870.867,89

870.867,89

740.237,71

POVT-12-0146-FCOES-000217

Sistema Autónomo de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais - Monte Leal;
Cortiçada

1

Contratada

Centro / Cova da Beira

107

506215695

Município do Fundão

706.626,91

706.626,91

600.632,87

POVT-12-0146-FCOES-000218

Sist. Autón. de Distr. de Água e Dren. de Águas Residuais - Bogas de Cima; Descoberto; Bogas
do Meio

1

Contratada

Centro / Cova da Beira

107

506215695

Município do Fundão

644.786,95

644.786,95

548.068,91

POVT-12-0146-FCOES-000219

Sist Aut de Distrib de Água e Dren de Águas Residuais-Casal Álvaro
Pires/Pesinho/V.Mendinho/V.D'urso

1

Contratada

Centro / Cova da Beira

107

506215695

Município do Fundão

693.883,02

693.883,02

589.800,57

POVT-12-0146-FCOES-000221

Saneamento da Freguesia do Castelo

3

Contratada

Lisboa / Península de Setúbal

107

501144218

Município de Sesimbra

6.401.673,67

6.401.673,67

5.441.422,62

POVT-12-0146-FCOES-000222

Construção, Ampliação e Extensão de Redes - Água e Saneamento

3

Contratada

Algarve / Algarve

105

507236335

Tavira Verde - Empresa Municipal de Ambiente EM

6.792.508,31

6.792.508,31

5.773.632,06

POVT-12-0146-FCOES-000223

Instalação / Extensão e Eco-eficiência da Rede de Saneamento no Concelho do Porto

3

Contratada

Norte / Grande Porto

105

507718666

CMPEA - EMPRESA DE ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO
PORTO, EM

8.010.289,75

8.010.289,75

3.657.498,30

POVT-12-0146-FCOES-000224

REFORMULAÇÃO DO TRATAMENTO DA ETAR DA QUINTA DA BOMBA

3

Contratada

Lisboa / Península de Setúbal

107

680017763

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
de Almada

7.424.641,94

7.424.641,94

6.310.945,65

POVT-12-0146-FCOES-000226

Rede de Abastecimento de Água e Rede de Saneamento de Ranhas - Travasso - Flandes

3

Contratada

Centro / Pinhal Litoral

107

506334562

Município do Pombal

3.059.576,26

3.059.576,26

2.600.639,82

POVT-12-0146-FCOES-000227

Rentabilização e eficiência das infra-estruturas em alta no Município V.R.S.António Abastecimento

3

Contratada

Algarve / Algarve

105

508160570

VRSA - Sociedade de Gestão Urbana, EM

9.931.046,53

9.931.046,53

8.441.389,55

POVT-12-0146-FCOES-000228

Rentabilização e eficiência das infra-estruturas em alta no Município V.R. Sto António Saneamento

3

Contratada

Algarve / Algarve

105

508160570

VRSA - Sociedade de Gestão Urbana, EM

12.726.860,59

12.726.860,59

7.247.947,11

POVT-12-0146-FCOES-000229

Construção do Sistema Autónomo de Saneamento no Aglomerado Urbano Pequeno de Azóia
de Cima

1

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

105

508114381

AS - Empresa das Águas de Santarém EM, SA

902.829,34

902.829,34

767.404,94

POVT-12-0146-FCOES-000230

Construção do Sistema Autónomo de Saneamento no Aglomerado Urbano Pequeno de
Aldeia da Ribeira

1

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

105

508114381

AS - Empresa das Águas de Santarém EM, SA

865.514,90

865.514,90

735.687,67

POVT-12-0146-FCOES-000231

Construção do Sistema Autónomo de Saneamento no Aglomerado Urbano Pequeno de
Canal

1

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

105

508114381

AS - Empresa das Águas de Santarém EM, SA

386.357,06

386.357,06

328.403,50

POVT-12-0146-FCOES-000232

Construção do Sistema Autónomo de Saneamento no Aglomerado Urbano Pequeno de O
Almeirim e Azenha

1

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

105

508114381

AS - Empresa das Águas de Santarém EM, SA

252.979,81

252.979,81

215.032,84

POVT-12-0146-FCOES-000233

Construção do Sistema Autónomo de Saneamento no Aglomerado Urbano Pequeno de
Advagar

1

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

105

508114381

AS - Empresa das Águas de Santarém EM, SA

606.264,94

606.264,94

515.325,20

POVT-12-0146-FCOES-000234

Drenagem Pública e Tratamento de Águas Residuais

1

Contratada

Centro / Serra da Estrela

107

506510476

Município de Gouveia

356.559,06

356.559,06

303.075,20

POVT-12-0146-FCOES-000236

Abastecimento de Água - Sistemas Autónomos Ponte de Lima

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

506811913

Município de Ponte de Lima

630.198,75

630.198,75

535.668,94

POVT-12-0146-FCOES-000238

Sistema de Drenagem de Vale da Ursa e Tavagueira.

1

Contratada

Algarve / Algarve

107

503539473

Município de Albufeira

796.133,13

796.133,13

676.713,16

POVT-12-0146-FCOES-000239

Intervenções na rede de abastecimento de água e saneamento - Condeixa-a-Nova

3

Contratada

Centro / Baixo Mondego

107

501275380

Município de Condeixa-a-Nova

1.036.470,98

1.036.470,98

881.000,33

POVT-12-0146-FCOES-000240

Abastecimento de Água-Ampliação e Beneficiação Rede |Sistemas de baixa densidade
populacional

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

505211696

Município de Arcos de Valdevez

984.228,60

984.228,60

836.594,31

POVT-12-0146-FCOES-000241

Redes de Saneamento de Monção - Lapela e Pias

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

501937471

Município de Monção

666.562,27

666.562,27

566.577,93

POVT-12-0146-FCOES-000242

Ampliação do Saneamento Básico em Cabeceiras de Basto

1

Contratada

Norte / Tâmega

107

505330334

Município de Cabeceiras de Basto

570.373,45

570.373,45

484.817,43

POVT-12-0146-FCOES-000243

Rede de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da Freguesia de Cavez

1

Contratada

Norte / Tâmega

107

505330334

Município de Cabeceiras de Basto

566.833,91

566.833,91

481.808,82

POVT-12-0146-FCOES-000244

Rede de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da freguesia de Vila Nune e no lugar de
Outeirinho na Freguesia de Refojos.

1

Contratada

Norte / Tâmega

107

505330334

Município de Cabeceiras de Basto

378.101,99

378.101,99

321.386,69

POVT-12-0146-FCOES-000246

RRTAR Tondela II-6 acções

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

107

506822680

Municipio de Tondela

929.879,06

929.879,06

790.397,20

POVT-12-0146-FCOES-000247

RRTARTondela II - 1 Acção

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

107

506822680

Municipio de Tondela

158.134,92

158.134,92

134.414,68

POVT-12-0146-FCOES-000248

RRTAR Tondela-Rede de Recolha e Tratamento de àguas Residuais-2 acções

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

107

506822680

Municipio de Tondela

808.780,87

808.780,87

687.463,74

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44
1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

FEDER
POVT-12-0146-FCOES-000249

Rede de Esgotos do Município de Montemor-o-Velho (Continuação)

3

Contratada

Centro / Baixo Mondego

107

501272976

Município de Montemor-o-Velho

2.292.313,96

2.292.313,96

1.948.466,87

POVT-12-0146-FCOES-000252

Construção da Rede de Saneamento, Emissários e ETAR de Pelariga/Almagreira

3

Contratada

Centro / Pinhal Litoral

107

506334562

Município do Pombal

4.656.303,50

4.656.303,50

3.957.857,98

POVT-12-0146-FCOES-000255

Remodelação/Ampl. ETAR de Pombal e Constr. Emissário e Saneamento nas freguesias a
sudeste de Pombal

3

Contratada

Centro / Pinhal Litoral

107

506334562

Município do Pombal

9.532.845,80

9.532.845,80

8.102.918,93

POVT-12-0146-FCOES-000256

Sistema Integrado de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais do Concelho de anadia

3

Contratada

Centro / Baixo Vouga

107

501294163

Município da Anadia

9.503.890,95

9.503.890,95

8.078.307,31

POVT-12-0146-FCOES-000257

Sistema Autónomo de Saneamento de Couvelha

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

107

501294163

Município da Anadia

509.776,26

509.776,26

433.309,82

POVT-12-0154-FCOES-000001

Rede de Saneamento- 1ª Fase

1

Contratada

Norte / Tâmega

107

501091823

Município de Felgueiras

1.063.868,66

1.063.868,66

904.288,36

POVT-12-0154-FCOES-000002

Rede de Saneamento Básico em Baixa - 2ª Fase

1

Contratada

Norte / Tâmega

107

501091823

Município de Felgueiras

1.389.392,17

1.389.392,17

1.180.983,34

POVT-12-0154-FCOES-000003

Rede de Abastecimento de Água em baixa- 2ªFase

1

Contratada

Norte / Tâmega

107

501091823

Município de Felgueiras

674.058,42

674.058,42

572.949,66

POVT-12-0154-FCOES-000004

Redes de Abastecimento de Água e Redes de Drenagem de Águas Residuais das Bacias M4,
M5, M7, M9, S27

1

Contratada

Norte / Tâmega

107

505279460

Município da Lousada

800.199,40

800.199,40

680.169,49

POVT-12-0154-FCOES-000005

Ciclo Urbano da Água - Vertente em Baixa - Bragança

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

506215547

Câmara Municipal de Bragança

1.422.972,00

1.422.972,00

1.209.526,20

POVT-12-0154-FCOES-000006

Rede de Saneamento do Município

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

506810267

Municipio de Vila Pouca de Aguiar

3.734.645,58

3.734.645,58

3.174.448,74

POVT-12-0154-FCOES-000007

Ciclo Urbano da Água - Peso da Régua - 2009 - fase 2

1

Contratada

Norte / Douro

107

506829260

Município do Peso da Régua

459.175,55

459.175,55

390.299,22

POVT-12-0154-FCOES-000008

Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de Água de Vila Nordeste - Cachão

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

506881784

Município de Mirandela

423.047,63

423.047,63

359.590,49

POVT-12-0154-FCOES-000009

Colmatação da Rede de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais do
Concelho de Mirandela

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

506881784

Município de Mirandela

871.990,70

871.990,70

741.192,10

POVT-12-0154-FCOES-000010

Ciclo Urbano da Água - Município de Vinhais

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

501156003

Câmara Municipal de Vinhais

777.133,62

777.133,62

660.563,58

POVT-12-0154-FCOES-000011

Abastecimento de agua ao sector nascente 1.ª fase

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

506851168

Município de Mogadouro

1.525.031,30

1.525.031,30

1.296.276,61

POVT-12-0154-FCOES-000012

Rede de Esgotos e de Abastecimento de Água Ponte de Lima 2013 - Fase 3

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

506811913

Município de Ponte de Lima

2.789.002,25

2.789.002,25

2.370.651,91

POVT-12-0154-FCOES-000013

Rede de águas Residuais de ligação à Plataforma Logística – EN 13 e Pavimentação.

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

506728897

Município de Valença

279.774,60

279.774,60

237.808,41

POVT-12-0154-FCOES-000014

Rede de Saneamento do Município - Fase II

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

506810267

Municipio de Vila Pouca de Aguiar

1.477.856,05

1.477.856,05

1.256.177,64

POVT-12-0154-FCOES-000015

Execução de Rede de Saneamento nas Bacias dos Rios Cavalum e Sousa

1

Contratada

Norte / Tâmega

105

507700651

Penafiel Verde, E. M.

976.936,38

976.936,38

830.395,92

POVT-12-0154-FCOES-000016

Abastecimento de Água a Riba de Mouro 4ªfase

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

501937471

Município de Monção

272.513,37

272.513,37

231.636,36

POVT-12-0154-FCOES-000017

Saneamento Básico no Concelho de Esposende - II

1

Contratada

Norte / Cávado

105

507068076

Esposende Ambiente, SA

375.511,19

375.511,19

319.184,51

POVT-12-0154-FCOES-000018

Ampliação Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais – 3ª Fase –
Viana do Castelo

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

680012907

Serviços Municipalizados e de Saneamento Básico
de Viana do Castelo

1.505.097,64

1.505.097,64

1.279.332,99

POVT-12-0154-FCOES-000019

Ampliação da Rede de Drenagem de Águas Residuais em Paredes de Coura

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

506632938

Município de Paredes de Coura

2.742.870,78

2.742.870,78

2.331.440,16

POVT-12-0154-FCOES-000020

Drenagem de Esgotos no Concelho de Vila Real - Fase I

1

Contratada

Norte / Douro

105

506516725

EMARVR - Emp. Municipal de Água e Residuos de
Vila real, EM

774.893,30

774.893,30

658.659,31

POVT-12-0154-FCOES-000021

Reabilit/Benef/Remodel e Modern Infra-Estruturas de Água e Saneamento no Concelho de
Torre de Moncorvo

1

Contratada

Norte / Douro

107

501121536

Minicípio de Torre de Moncorvo

685.580,99

685.580,99

582.743,84

POVT-12-0154-FCOES-000022

Ampliação e Remodelação da Redes de Saneamento Básico - Fase 2

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

506896625

Município de Vila Nova de Cerveira

261.769,78

261.769,78

222.504,31

POVT-12-0154-FCOES-000023

Ciclo Urbano da Água do Concelho do Peso da Régua

1

Contratada

Norte / Douro

107

506829260

Município do Peso da Régua

1.335.840,69

1.335.840,69

1.135.464,59

POVT-12-0154-FCOES-000024

Ciclo Urbano da Água (V. P. Âncora, Vile e R. Âncora)

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

500843139

Municipio de Caminha

2.166.256,33

2.166.256,33

1.841.317,88

POVT-12-0154-FCOES-000025

Ciclo Urbano da Água (Ribeira das Preces - Moledo)

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

500843139

Municipio de Caminha

598.753,94

598.753,94

508.940,85

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44
1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

FEDER
POVT-12-0154-FCOES-000026

Ampliação Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais – 4ª Fase –
Viana do Castelo

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

680012907

Serviços Municipalizados e de Saneamento Básico
de Viana do Castelo

1.402.514,60

1.402.514,60

1.192.137,41

POVT-12-0154-FCOES-000027

Sernancelhe sustentável

1

Contratada

Norte / Douro

107

506852032

Município de Sernancelhe

556.624,77

556.624,77

473.131,05

POVT-12-0154-FCOES-000028

Drenagem de Esgotos no Concelho de Vila Real - Fase II

1

Contratada

Norte / Douro

105

506516725

EMARVR - Emp. Municipal de Água e Residuos de
Vila real, EM

579.521,68

579.521,68

492.593,43

POVT-12-0154-FCOES-000029

Abastecimento de água às Aldeias de S. Pedro e Antigo de Sarraquinhos do Concelho de
Montalegre

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

506149811

Município de Montalegre

263.296,09

263.296,09

223.801,68

POVT-12-0154-FCOES-000030

Substituição e reabilitação de redes de abastecimento de água e águas residuais no concelho
de Vila

1

Contratada

Norte / Grande Porto

203

506649431

INDAQUA VILA DO CONDE - Gestão de Águas de
Vila do Conde, S.A.

968.079,53

968.079,53

677.655,67

POVT-12-0154-FCOES-000031

Reforço, Remodelação e Eco-eficiência da Rede de Abastecimento de Água em Baixa ao
Porto, 2.ª Fase

1

Contratada

Norte / Grande Porto

105

507718666

CMPEA - EMPRESA DE ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO
PORTO, EM

1.208.875,11

1.208.875,11

1.027.543,84

POVT-12-0154-FCOES-000032

Remodelação e Ampliação da Rede de Esgotos Domésticos e Pluviais na Zona da Varginha
em Serra DEl-Rei, 1.ª Fase

1

Contratada

Centro / Oeste

107

506812820

Câmara Municipal de Peniche

203.145,97

203.145,97

172.674,07

POVT-12-0154-FCOES-000034

Saneamento Básico da freguesia de Alvaiázere

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

107

506605949

Câmara Municipal de Alvaiázere

287.222,07

287.222,07

244.138,76

POVT-12-0154-FCOES-000035

Saneamento da Freeguesia de Maças de D. Maria - 2ª fase

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

107

506605949

Câmara Municipal de Alvaiázere

455.820,20

455.820,20

387.447,17

POVT-12-0154-FCOES-000036

Saneamento Básico Pussos

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

107

506605949

Câmara Municipal de Alvaiázere

938.896,98

938.896,98

798.062,43

POVT-12-0154-FCOES-000037

RAADE e Pavimentação de Carvalhal de Atalaia

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

107

506787249

Municipio de Pinhel

260.728,31

260.728,31

221.619,06

POVT-12-0154-FCOES-000038

RAADE e Pavimentação de Penhaforte/Lamegal

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

107

506787249

Municipio de Pinhel

289.139,84

289.139,84

245.768,86

POVT-12-0154-FCOES-000039

RAADE e Pavimentação de Argomil/Pomares

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

107

506787249

Municipio de Pinhel

407.941,48

407.941,48

346.750,26

POVT-12-0154-FCOES-000040

RAADE e Pavimentação da Aldeia de Sorval

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

107

506787249

Municipio de Pinhel

385.190,80

385.190,80

327.412,18

POVT-12-0154-FCOES-000041

LIGAÇÕES TÉCNICAS DE SANEAMENTO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL - SEIXO DA BEIRA - FASE
II

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

107

506818829

Município de Oliveira do Hospital

327.221,56

327.221,56

278.138,33

POVT-12-0154-FCOES-000042

Qualificação das infra-estruturas de abastecimento de água e saneamento em baixa do
Concelho de Aljustrel

1

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

107

501122486

Municipio de Aljustrel

351.577,34

351.577,34

298.840,74

POVT-12-0154-FCOES-000043

Abastecimento de Agua e Telegestão

1

Contratada

Alentejo / Alto Alentejo

107

506809560

Câmara Municipal de Sousel

246.305,44

246.305,44

209.359,62

POVT-12-0154-FCOES-000044

Reestruturação da Rede de Saneamento e Rede de Água para Consumo

1

Contratada

Alentejo / Alto Alentejo

107

506659968

MUNICIPIO DO CRATO

765.040,33

765.040,33

650.284,28

POVT-12-0154-FCOES-000045

Sigredes

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

107

509364390

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central

766.290,01

766.290,01

651.346,51

POVT-12-0154-FCOES-000046

Construção da Rede de Abastecimento de Água, Rede de Drenagem de Águas Residuais
Domésticas e ETAR de Vale Bejinha

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Litoral

107

505311313

Municipio de Odemira

241.535,43

241.535,43

205.305,12

POVT-12-0154-FCOES-000047

Saneamento e Pavimentação em Vale de Açor de Cima

1

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

107

503279765

Câmara Municipal de Mértola

689.315,64

689.315,64

585.918,29

POVT-12-0154-FCOES-000048

Ciclo Urbano da Água- Pequenos Sistemas Autónomos de Almodôvar

1

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

107

506816184

Municipio de Almodôvar

843.666,25

843.666,25

717.116,31

POVT-12-0154-FCOES-000049

Construção e Reforço de Infraestruturas de Abastecimento de Água e de Águas Resíduais
Domésticas em diversos Aglomerados do Concelho de Odemira

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Litoral

107

505311313

Municipio de Odemira

1.822.266,42

1.822.266,42

1.548.926,46

POVT-12-0154-FCOES-000050

Remodelação da rede de abastecimento de água a Castelo Cernado e Vale da Feiteira

1

Contratada

Alentejo / Alto Alentejo

107

506865517

Câmara Municipal de Gavião

826.110,54

826.110,54

702.193,96

POVT-12-0154-FCOES-000051

OBRAS DO CICLO URBANO DA AGUA II

1

Contratada

Alentejo / Alto Alentejo

107

506806456

Municipio de Ponte de Sor

983.055,80

983.055,80

835.597,43

POVT-12-0154-FCOES-000052

Reforço de Abastecimento de Água à Zona Nascente de Vila Nova de Milfontes - Construção
do Reservatório Elevado e da Estação Elevatória dos Alagoachos

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Litoral

107

505311313

Municipio de Odemira

204.119,50

204.119,50

173.501,58

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)
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Designação

Custo Total
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Despesa Pública
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de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44

FEDER

1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

Proteção Costeira

108.466.049,5

108.466.049,5

89.902.681,6

POVT-12-0233-FCOES-000001

Alimentação artificial das praias da Costa da Caparica e de S. João da Caparica

1

Contratada

Lisboa / Península de Setúbal

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

12.289.176,60

12.289.176,60

10.445.800,11

POVT-12-0233-FCOES-000002

Defesa costeira e protecção do cordão dunar da Praia da Vagueira

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

3.404.305,00

3.404.305,00

2.893.659,25

POVT-12-0233-FCOES-000003

Reabilitação dos Esporões e das defesas aderentes de Esmoriz, de Cortegaça e do Furadouro

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

5.661.785,81

5.661.785,81

4.812.517,94

POVT-12-0233-FCOES-000004

Defesa aderente do Bairro de Silvalde, em Espinho

1

Contratada

Norte / Grande Porto

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

1.152.925,05

1.152.925,05

979.986,29

POVT-12-0233-FCOES-000005

Requalificação Ambiental da Praia de Melides- Gândola

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Litoral

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

524.142,10

524.142,10

445.520,79

POVT-12-0233-FCOES-000008

Valorização e mitigação do risco em Arribas do Algarve (Arribas1)

1

Contratada

Algarve / Algarve

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

415.368,00

415.368,00

353.062,80

POVT-12-0233-FCOES-000010

Cobertura Aerofotográfica, desenvolvimento do modelo digital de terreno(...) Portugal
Continental

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

3.906.196,78

3.906.196,78

3.320.267,26

POVT-12-0233-FCOES-000012

REABILITAÇÃO DOS ESPORÕES NORTE E SUL DE ESPINHO, DE SILVALDE E NORTE E SUL DE
PARAMOS

1

Contratada

Norte / Grande Porto

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

6.746.376,00

6.746.376,00

5.734.419,60

1

Contratada

Algarve / Algarve

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

150.483,08

150.483,08

127.910,62

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

137.370,00

137.370,00

116.764,50

1

Contratada

Centro / Oeste

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

5.108.224,14

5.108.224,14

4.341.990,52

POVT-12-0233-FCOES-000013
POVT-12-0233-FCOES-000014
POVT-12-0233-FCOES-000016

Cartografia e caracterização das biocenoses marinhas da REN Submarina entre a foz do Rio
Arade
Projecto de estabilização das arribas nas praias de S. Julião (zona sul), Magoito, Aguda,
Azenhas do Mar (zona sul), Praia Grande (zona sul), Praia Pequena, Adraga (zona sul) e
Abano
Estabilização das Arribas do Forte de S. Miguel Arcanjo e das Praias de S. Pedro de Moel, S.
Bernadino e Areia Branca

POVT-12-0233-FCOES-000017

Aval. do Estado Ecológico das Massas de Água Costeira e de Transição Adjacentes e do
Potencial Ecol.

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

3.556.237,35

3.556.237,35

3.022.801,75

POVT-12-0233-FCOES-000018

Regularização do Rio Crós-Crós

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

107

506614913

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

6.848.608,16

6.848.608,16

5.821.316,94

POVT-12-0233-FCOES-000020

Medidas Correctivas da Erosão e Defesa Costeira na Ria Formosa - Proj. Planos de Int.
Requalificação

1

Contratada

Algarve / Algarve

105

508683424

Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a
Requalificação e Valorização da Ria Formosa, S.A.

1.960.493,54

1.960.493,54

1.372.345,48

POVT-12-0233-FCOES-000021

Sistema de Informação para Apoio à Reposição da Legalidade (SIARL) na Orla Costeira
Continental.

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

101

600084965

Direcção Geral do Território

3.397.106,15

3.397.106,15

2.887.540,23

POVT-12-0233-FCOES-000022

Projecto de Reabilitação e Valorização da Praia da Figueirinha (Zona Poente)

1

Contratada

Lisboa / Península de Setúbal

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

70.911,05

70.911,05

60.274,39

POVT-12-0233-FCOES-000023

DEFESA COSTEIRA

1

Contratada

Algarve / Algarve

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

2.654.822,93

2.654.822,93

2.256.599,49

POVT-12-0233-FCOES-000024

Intervenção Emergência Cordão Dunar Litoral Ilhavo - Linha da Costa a Sul da Vagueira

1

Contratada

Centro / Baixo Mondego

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

326.088,00

326.088,00

277.174,80

POVT-12-0233-FCOES-000025

Estabilização das Arribas das Praias da Nazaré, Consolação,Porto Novo, Formosa e Calada

1

Contratada

Centro / Oeste

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

4.583.908,00

4.583.908,00

3.896.321,80

POVT-12-0233-FCOES-000026

Medidas protecção defesa da zona costeira Litoral Norte-estudos, planos e projectos de
execução

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

105

508829569

Polis Litoral Norte - Sociedade para a
Requalificação e Valorização do Litoral Norte, SA

1.457.736,01

1.457.736,01

1.020.415,21

POVT-12-0233-FCOES-000027

Medidas de protecção e defesa da zona costeira e lagunar na Ria de Aveiro - estudos, planos
e projectos

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

105

508914698

Polis Litoral Ria de Aveiro - Sociedade para a
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S.A.

5.071.249,00

5.071.249,00

3.549.874,30

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44

FEDER

1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

POVT-12-0233-FCOES-000028

Medidas de protecção e defesa da zona costeira da Ria Formosa - Estudos e projectos de
execução

1

Contratada

Algarve / Algarve

105

508683424

Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a
Requalificação e Valorização da Ria Formosa, S.A.

1.655.806,00

1.655.806,00

1.159.064,20

POVT-12-0233-FCOES-000029

Dragagens e Defesa da Margem Sul da Lagoa de Óbidos - Intervenções de Emergência

1

Contratada

Centro / Oeste

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

2.397.015,66

2.397.015,66

2.037.463,31

POVT-12-0233-FCOES-000030

Gestão Integrada da Zona Costeira

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

710.400,00

710.400,00

603.840,00

POVT-12-0233-FCOES-000031

Requalificação das Arribas da Foz do Arelho - Minimização de Riscos

1

Contratada

Centro / Oeste

107

501222634

Camara Municipal das Caldas da Rainha

1.096.534,32

1.096.534,32

932.054,17

POVT-12-0233-FCOES-000032

Gestão do Risco no Litoral sob Jurisdição da ARH do Tejo, I.P.

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

280.982,40

280.982,40

238.835,04

POVT-12-0233-FCOES-000033

Risco Natural

1

Contratada

Algarve / Algarve

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

1.752.163,76

1.752.163,76

1.489.339,20

POVT-12-0233-FCOES-000034

Criação e Implementação de um Sistema de Monitorização do Litoral sob jurisdição da ARH
do Tejo,I.P.

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

960.000,00

960.000,00

816.000,00

POVT-12-0233-FCOES-000035

Alimentação Artificial do troço costeiro Forte Novo-Garrão

1

Contratada

Algarve / Algarve

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

5.911.981,34

5.911.981,34

5.025.184,14

POVT-12-0233-FCOES-000036

Alimentação artificial da praia de Albufeira

1

Contratada

Algarve / Algarve

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

3.226.767,73

3.226.767,73

2.742.752,57

POVT-12-0233-FCOES-000037

Regularização Fluvial do Rio Grande da Pipa, entre a EN1 e Foz do Rio Tejo

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

107

506614913

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

4.323.170,61

4.323.170,61

3.674.695,02

POVT-12-0233-FCOES-000038

Arribas de Ribeira d Ilhas

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

107

502177080

Município de Mafra

707.450,65

707.450,65

601.333,05

POVT-12-0233-FCOES-000039

Intervenção de Emergencia na Praia do Furadouro -Protecção da Avenida Marginal e Recarga
da Praia

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

1.626.550,75

1.626.550,75

1.382.568,14

POVT-12-0233-FCOES-000040

Medidas Correctivas da Erosão e Defesa Costeira no Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina

1

Contratada

Algarve / Algarve

105

509264514

Polis Litoral Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina

912.628,90

912.628,90

638.840,23

POVT-12-0233-FCOES-000041

Medidas de protecção e defesa da zona costeira do Litoral Norte - Requalificação Ambiental
do Pinhal

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

105

508829569

Polis Litoral Norte - Sociedade para a
Requalificação e Valorização do Litoral Norte, SA

818.353,51

818.353,51

572.847,46

POVT-12-0233-FCOES-000042

Projecto e obra de estabilização da arriba da Praia da Poça (Estoril – Cascais)

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

169.400,00

169.400,00

143.990,00

POVT-12-0233-FCOES-000043

REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL FRENTE DE RIA COSTA NOVA - BIARRITZ

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

107

506920887

Município de Ílhavo

2.483.465,00

2.483.465,00

2.110.945,25

POVT-12-0233-FCOES-000044

Defesa e Valorização da Marginal da Ria - Entre o Chegado e a Ribeira de Pardelhas

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

107

506791238

Município da Murtosa

1.439.445,54

1.439.445,54

1.223.528,71

POVT-12-0233-FCOES-000045

Medidas Correctivas da Erosão e Defesa Costeira na Ria Formosa - Obras de emergência na
Ilha da Armona

1

Contratada

Algarve / Algarve

105

508683424

Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a
Requalificação e Valorização da Ria Formosa, S.A.

1.780.923,28

1.780.923,28

1.246.646,30

POVT-12-0233-FCOES-000046

Dragagens e Defesa da Margem Sul da Lagoa de Óbidos - 2ª Fase

1

Contratada

Centro / Oeste

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

372.070,60

372.070,60

316.260,01

POVT-12-0233-FCOES-000047

Reab. Esporões e est. long. ader.da Cova-Gala,Lavos e Leirosa e C.dunar entre Leirosa e
R.Estremal

1

Contratada

Centro / Baixo Mondego

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

3.297.250,00

3.297.250,00

2.802.662,50

POVT-12-0233-FCOES-000048

Mitigação do Risco Associado A Arribas Instáveis/Acções de Remediação

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Litoral

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

1.106.637,50

1.106.637,50

940.641,88

POVT-12-0233-FCOES-000050

Defesa e Valorização da Marginal da Ria - Na Cambeia e Envolvente

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

105

508914698

Polis Litoral Ria de Aveiro - Sociedade para a
Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S.A.

1.632.546,68

1.632.546,68

1.142.782,68

POVT-12-0233-FCOES-000051

Intervenção de emergência para protecção do Cordão Dunar da zona Norte da Praia de Mira

1

Contratada

Centro / Baixo Mondego

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

380.992,50

380.992,50

323.843,63

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44

FEDER

1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

Recuperação dos Passivos Ambientais

82.414.685,3

82.337.555,3

60.468.456,7

58.800,00

58.800,00

49.980,00

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.

2.072.382,76

2.072.382,76

1.450.667,93

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.

572.234,14

572.234,14

400.563,90

501692983

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.

925.200,00

925.200,00

647.640,00

105

501692983

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.

3.256.772,00

3.256.772,00

2.279.740,40

Alentejo / Alentejo Litoral

105

501692983

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.

4.439.646,71

4.439.646,71

3.107.752,70

Centro / Dão-Lafões

105

501692983

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.

891.545,46

891.545,46

624.081,82

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

105

508815614

EGF Quimiparque ACE

500.469,99

500.469,99

350.328,99

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

105

508824966

EGF, SNESGES, URBINDÚSTRIA, A.C.E.

480.593,80

480.593,80

336.415,66

POVT-12-0334-FCOES-000001

PROJECTO PARA REABILITAÇÃO DA CÉLULA DE LAMAS NÃO ESTABILIZADAS DA ETAR DE
ALCANENA

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

POVT-12-0334-FCOES-000002

3ª Fase de Recuperação na Área Mineira de Aljustrel

1

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

105

501692983

POVT-12-0334-FCOES-000003

Projectos de Execução e Estudos de Incidencia Ambientais em Vinte Areas Mineiras
Radioactivos

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

105

501692983

POVT-12-0334-FCOES-000004

Projectos nas Envolventes à Escombreira da Barragem Velha e Zona Industrial da Urgeiriça 2.ª Fase

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

105

POVT-12-0334-FCOES-000005

Recuperação Ambiental da Área Mineira de Senhora das Fontes.

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

POVT-12-0334-FCOES-000006

Recuperação Ambiental da Área Mineira do Lousal

1

Contratada

1

Contratada

1

POVT-12-0334-FCOES-000007
POVT-12-0334-FCOES-000008
POVT-12-0334-FCOES-000009

Monitorizações de Controlo Periódico e Acções de tratamento de Efluentes nas areas
mineiras.
Implementação de Acções Prioritárias para Recuparação do PA nos Territórios da
Quimiparque -1ªFase :Estudo final de caracterização do estado de contaminação dos solos e
águas subterrâneas
Implementação de um conjunto de Acções Prioritárias para Recuperação do Passivo
Ambiental dos Territórios da Ex-Siderurgia Nacional

POVT-12-0334-FCOES-000010

Empreitada para a reabilitação da célula de lamas não estabilizadas da ETAR de Alcanena

1

Contratada

Centro / Médio Tejo

103

510306624

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

5.350.180,00

5.350.180,00

4.547.653,00

POVT-12-0334-FCOES-000011

Remediação Ambiental da Área Mineira de Cunha Baixa

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

105

501692983

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.

5.604.452,56

5.604.452,56

3.923.116,79

POVT-12-0334-FCOES-000012

Trabalhos na Ribeira da Pantanha e Selagem Final da Barragem Nova - Mina da Urgeiriça

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

105

501692983

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.

8.496.313,88

8.496.313,88

5.947.419,72

POVT-12-0334-FCOES-000013

Remoção dos Resíduos Depoistados no Parque de Lamas de Zinco do Parque Empresarial do
Barreiro

1

Contratada

Lisboa / Península de Setúbal

105

508815614

EGF Quimiparque ACE

POVT-12-0334-FCOES-000014

Remoção de Resíduos Depositados no Vazadouro Central e nas Zonas Poente e Nascente do
Vazadouro 1 dos territórios da ex-Siderurgia Nacional

1

Contratada

Lisboa / Península de Setúbal

105

508824966

EGF, SNESGES, URBINDÚSTRIA, A.C.E.

POVT-12-0334-FCOES-000015

Obras de Remediação Ambiental da Área Mineira da Bica

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

105

501692983

POVT-12-0334-FCOES-000016

Monitorizações de Controlo Periódico e Acções de Tratamento de Efluentes - Fase 2009-2011

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

105

POVT-12-0334-FCOES-000017

Projecto ERASE Fase II - Remediação Ambiental de Valas Hidráulicas - Estudos e Projecto de
Execução

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

POVT-12-0334-FCOES-000018

Obras de Remediação Ambiental na Área Mineira de Freixiosa

1

Contratada

POVT-12-0334-FCOES-000019

Prestação de Serviços para Retirada das Lamas Industriais Confinadas no Aterro de Santo
André

1

POVT-12-0334-FCOES-000020

Obras de Remediação Ambiental na Área Mineira de Barrôco I

POVT-12-0334-FCOES-000021

Obras de Remediação Ambiental na Área Mineira de Rosmaneira

POVT-12-0334-FCOES-000022

Residuos perigosos depositados nas escombreiras das antigas minas de carvão de São Pedro
da Cova.

4.355.303,00

4.355.303,00

3.048.712,10

12.974.400,00

12.974.400,00

9.082.080,00

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.

5.434.680,00

5.434.680,00

3.804.276,00

501692983

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.

491.658,62

491.658,62

344.161,03

202

504211102

ERASE - Agrupamento para a Regeneração
Ambiental dos Solos de Estarreja, A.C.E.

257.100,00

179.970,00

179.970,00

Centro / Dão-Lafões

105

501692983

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.

655.145,46

655.145,46

458.601,82

Contratada

Alentejo / Alentejo Litoral

105

505600005

Águas de Santo André, SA

11.201.203,00

11.201.203,00

7.840.842,10

1

Contratada

Centro / Serra da Estrela

105

501692983

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.

706.085,57

706.085,57

494.259,90

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

105

501692983

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.

578.318,39

578.318,39

404.822,87

1

Contratada

Norte / Grande Porto

102

600074404

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte

13.112.200,00

13.112.200,00

11.145.370,00

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44

FEDER

1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

Prevenção e Gestão de Riscos
POVT-12-0435-FCOES-000001

Equipamentos Terminais de Comunicação de Tecnologia Digital TETRA do SIRESP

1

Contratada

Não Regionalizável por NUT II / Não Regionalizável
101
por NUT600082512
III

Direcção-Geral de Infra-estruturas e Equipamentos

POVT-12-0435-FCOES-000002

Plano Municipal de Intervenção no Centro Histórico de Setúbal

1

Contratada

Lisboa / Península de Setúbal

107

501294104

Município de Setúbal

POVT-12-0435-FCOES-000003

Construção de Hangar e Placa de Estacionamento dos Meios Aéreos.

1

Contratada

Alentejo / Alto Alentejo

107

506806456

Municipio de Ponte de Sor

POVT-12-0435-FCOES-000005

Construção do Quartel dos bombeiros voluntários de Sesimbra na Quinta do Conde

1

Contratada

Lisboa / Península de Setúbal

212

500927650

POVT-12-0435-FCOES-000006

Requalificação/Ampliação do Quartel de Bombeiros de Associação Humanitária dos B. V.
Cabeceirense.

1

Contratada

Norte / Tâmega

212

POVT-12-0435-FCOES-000009

Estudo do Risco Sísmico e Tsunami do Algarve

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

POVT-12-0435-FCOES-000010

Estudo de avaliação das operações de ataque ampliado a incêndios florestais

1

Contratada

POVT-12-0435-FCOES-000011

Constituição da Reserva Nacional de Emergência e Equipamento Operacional de Protecção
Civil

1

Contratada

POVT-12-0435-FCOES-000013

Sistema de informação de planeamento de emergência.

1

POVT-12-0435-FCOES-000014

Revisão do plano nacional de emergência

1

POVT-12-0435-FCOES-000015

Sistema de Informação de Apoio Decisão Operacional (SADO-PCD).

POVT-12-0435-FCOES-000016

187.063.473,1

179.957.211,2

158.839.034,0

19.620.518,00

19.620.518,00

16.677.440,30

654.317,09

654.317,09

556.169,53

4.101.807,15

4.101.807,15

3.486.536,08

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Sesimbra

327.824,96

278.651,22

278.651,22

501302093

Associação Humanitária dos Bomb. Volun.
Cabeceirenses

496.888,75

422.355,44

422.355,44

101

600082490

Autoridade Nacional de Protecção Civil

1.222.102,43

1.222.102,43

1.038.787,07

Lisboa / Grande Lisboa

101

600082490

Autoridade Nacional de Protecção Civil

118.616,48

118.616,48

100.824,01

Lisboa / Grande Lisboa

101

600082490

Autoridade Nacional de Protecção Civil

3.516.457,06

3.516.457,06

2.988.988,50

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

101

600082490

Autoridade Nacional de Protecção Civil

79.960,12

79.960,12

67.966,10

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

101

600082490

Autoridade Nacional de Protecção Civil

99.925,60

99.925,60

84.936,76

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

101

600082490

Autoridade Nacional de Protecção Civil

1.288.469,84

1.288.469,84

1.095.199,36

Sensibilização e informação da população

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

101

600082490

Autoridade Nacional de Protecção Civil

194.145,70

194.145,70

165.023,85

POVT-12-0435-FCOES-000017

Recenseamento de Bombeiros

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

101

600082490

Autoridade Nacional de Protecção Civil

1.090.601,06

1.090.601,06

927.010,90

POVT-12-0435-FCOES-000020

Reforço e Qualificação da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários da Pontinha

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

500900540

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
da Pontinha

15.231,56

12.946,83

12.946,83

POVT-12-0435-FCOES-000034

Construção de Novo Quartel

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

212

501138617

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Albergaria-a-Velha

1.290.627,63

1.097.033,49

1.097.033,49

POVT-12-0435-FCOES-000035

Quartel dos Bombeiros de Salvação Pública de Chaves

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

212

501186298

Associação dos Bombeiros Voluntários de Salvação
Pública de Chaves

823.129,96

699.660,47

699.660,47

POVT-12-0435-FCOES-000036

Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso

1

Contratada

Norte / Ave

212

501325700

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Santo Tirso

1.100.000,00

935.000,00

935.000,00

POVT-12-0435-FCOES-000037

Ampliação e Requalificação do Quartel-sede dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do
Alentejo

1

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

212

501266763

Associação dos Bombeiros Voluntários de Ferreira
do Alentejo

434.305,08

369.159,32

369.159,32

POVT-12-0435-FCOES-000038

Construção do Heliporto dos Bombeiros Voluntários de Baltar

1

Contratada

Norte / Tâmega

212

501290680

Associação dos Bombeiros Voluntários de Baltar

1.050.638,88

1.050.638,88

893.043,05

POVT-12-0435-FCOES-000039

Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Favaios

1

Contratada

Norte / Douro

212

501408495

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Favaios

796.768,20

727.252,97

677.252,97

POVT-12-0435-FCOES-000040

Remodelação de edifício, construção de muros e garagem

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

212

501243186

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Pampilhosa

105.000,00

89.250,00

89.250,00

POVT-12-0435-FCOES-000041

Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis

1

Contratada

Norte / Entre Douro e Vouga

212

500986207

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Oliveira de Azeméis

1.124.000,00

1.067.800,00

955.400,00

POVT-12-0435-FCOES-000042

Construção do Quartel - Sede dos Bombeiros Voluntários da Lourinhã

1

Contratada

Centro / Oeste

212

501226125

Associação dos Bombeiros Voluntários da Lourinhã

1.130.691,95

961.088,16

961.088,16

POVT-12-0435-FCOES-000043

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE CARRAZEDO DE MONTE
NEGRO

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

212

501367225

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Carrazedo de Montenegro

408.092,04

346.878,23

346.878,23

POVT-12-0435-FCOES-000045

Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários do Bombarral

1

Contratada

Centro / Oeste

212

501412662

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários
Bombarral - Corpo de Salvação Pública

976.090,83

904.677,21

829.677,21

POVT-12-0435-FCOES-000046

Construção de um Quartel- sede destinado à As. H. dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca
das Naves

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

107

501143726

Município de Trancoso

846.398,46

846.398,46

719.438,69

POVT-12-0435-FCOES-000047

Quartel dos Bombeiros Voluntários de Almeida

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

107

506625419

Municipio de Almeida - Câmara Municipal

766.582,36

766.582,36

651.595,01

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44

FEDER

1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

POVT-12-0435-FCOES-000048

Ampliação do parqueamento de viaturas de protecção civil

1

Contratada

Norte / Grande Porto

212

501108211

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Gondomar

POVT-12-0435-FCOES-000049

Quartel dos Bombeiros de Ponte de Lima

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

506811913

Município de Ponte de Lima

POVT-12-0435-FCOES-000050

Construção do novo Quartel da Associação

1

Contratada

Norte / Grande Porto

212

501321772

POVT-12-0435-FCOES-000051

Construção do Novo Quartel de Bombeiros Voluntários de Barrancos

1

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

212

POVT-12-0435-FCOES-000053

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA
NOVA DE FOZ CÔA

1

Contratada

Norte / Douro

POVT-12-0435-FCOES-000055

Construção do Quartel de Bombeiros de Alcácer do Sal

1

Contratada

POVT-12-0435-FCOES-000057

Construção do novo Quartel da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do
Porto

1

POVT-12-0435-FCOES-000058

Obras de Grande Ampliação e Remodel. para Novas Inst.do Quartel dos Bombeiros V. de
Montemor-o-Novo

POVT-12-0435-FCOES-000059

116.740,00

99.229,00

99.229,00

1.327.084,92

1.327.084,92

1.128.022,18

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
da Areosa - Rio Tinto

879.272,21

747.381,38

747.381,38

501210539

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Barrancos

863.812,74

734.240,83

734.240,83

212

501182870

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Vila Nova de Foz Côa

406.993,34

406.993,34

345.944,34

Alentejo / Alentejo Litoral

212

501144803

Bombeiros Voluntários de Alcácer do Sal

829.954,94

829.954,94

705.461,70

Contratada

Norte / Grande Porto

212

501395334

Real Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários do Porto

1.099.455,08

769.618,56

769.618,56

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

212

501321233

Associação dos Bombeiros Voluntários de
Montemor-o-Novo

1.235.708,87

1.050.352,54

1.050.352,54

Remodelação e Ampliação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Alijó

1

Contratada

Norte / Douro

212

501407260

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Alijó

1.049.955,71

992.462,35

892.462,35

POVT-12-0435-FCOES-000061

Concepção/Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

212

501064133

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Nelas

1.090.530,53

1.008.740,74

926.950,95

POVT-12-0435-FCOES-000062

Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Viseu

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

212

501082158

Associação Viseense de Bombeiros Voluntários

1.098.745,15

933.933,38

933.933,38

POVT-12-0435-FCOES-000064

Remodelação e Ampliação do Quartel dos B V de Resende

1

Contratada

Norte / Tâmega

212

501207759

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Resende

372.492,96

372.492,96

316.619,02

POVT-12-0435-FCOES-000066

CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA SECÇÃO DESTACADA DE CAMPIA - VOUZELA

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

212

501110089

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Vouzela

391.059,75

332.400,79

332.400,79

POVT-12-0435-FCOES-000070

REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PROTECÇÃO CIVIL - QUARTEL DOS BOMBEIROS
DE VILA PRAIA DE ÂNCORA

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

212

501202765

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Vila Praia de Âncora

513.032,23

436.077,40

436.077,40

POVT-12-0435-FCOES-000071

REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PROTECÇÃO CIVIL - QUARTEL DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE CAMINHA

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

212

501151605

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Caminha

413.579,99

413.579,99

351.542,99

POVT-12-0435-FCOES-000073

Construção de Quartel de Bombeiros

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

212

501397647

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Cabanas de Viriato

1.025.475,00

871.653,75

871.653,75

POVT-12-0435-FCOES-000074

OBRA DE BENEFICIAÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O QUARTEL DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
IDANHA-A-NOVA

1

Contratada

Centro / Beira Interior Sul

212

501169121

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Idanha-a-Nova

424.700,54

424.700,54

360.995,46

POVT-12-0435-FCOES-000075

Construção do quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Riba de Ave

1

Contratada

Norte / Ave

212

503497487

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Riba de Ave

669.900,43

569.415,37

569.415,37

POVT-12-0435-FCOES-000078

Construção de novo quartel dos Bombeiros de Grândola

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Litoral

212

500954607

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Grândola

862.500,00

862.500,00

733.125,00

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44

FEDER

1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

POVT-12-0435-FCOES-000079

Ampliação e Remodelação do edifício dos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves

1

Contratada

Norte / Ave

212

501361642

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Vila das Aves

147.242,67

125.156,27

125.156,27

POVT-12-0435-FCOES-000080

Remodelação e Ampliação das infra-estruturas de suporte à actividade operacional dos
bombeiros

1

Contratada

Norte / Douro

212

501209239

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Vila Real e Cruz Verde - Comendador Botelho

828.169,70

703.944,25

703.944,25

POVT-12-0435-FCOES-000084

Alteração e remodelação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de vila Nova da Barquinha

1

Contratada

Centro / Médio Tejo

212

501345337

Associação dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova
da Barquinha

141.850,00

120.572,50

120.572,50

POVT-12-0435-FCOES-000085

Quartel dos Bombeiros Voluntários de Mação

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Sul

212

501207520

Associação dos Bombeiros Voluntários de Mação

843.999,84

717.399,86

717.399,86

POVT-12-0435-FCOES-000086

Aquisição de equipamentos operacionais e veículo apoio logístico

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

101

600082490

Autoridade Nacional de Protecção Civil

588.011,61

588.011,61

499.809,87

POVT-12-0435-FCOES-000087

Capacidade de intervençao operacional

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

101

600082490

Autoridade Nacional de Protecção Civil

4.176.692,45

4.176.692,45

3.550.188,58

POVT-12-0435-FCOES-000088

EQUIPAMENTO PROTECÇÃO INDIVIDUAL DE PROTECÇÃO CIVIL

1

Contratada

Lisboa / Península de Setúbal

212

501129863

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Alcochete

13.950,00

11.857,50

11.857,50

POVT-12-0435-FCOES-000089

AQUISIÇÂO DE VIATURAS ESPECIAIS PARA O GIPS /GNR

1

Contratada

Não Regionalizável por NUT II / Não Regionalizável
101
por NUT600082512
III

Direcção-Geral de Infra-estruturas e Equipamentos

1.666.666,00

1.666.666,00

1.416.666,10

POVT-12-0435-FCOES-000090

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Alcabideche

Aquisição de plataforma mecânica e equipamento de protecção individual

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

501063692

POVT-12-0435-FCOES-000091

VEÍCULOS DE SOCORRO COMBATE A INCÊNDIOS

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

107

500051070

POVT-12-0435-FCOES-000092

Aquisição de 95 viaturas operacionais de protecção e socorro

1

Contratada

Não Regionalizável por NUT II / Não Regionalizável
101
por NUT600082490
III

Autoridade Nacional de Protecção Civil

POVT-12-0435-FCOES-000093

Aquisição de equipamento operacional de protecção civil e Veículo Táctico Tanque Urbano
(VTTU)

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

501143416

Associação dos Bombeiros Voluntários de Sacavém

POVT-12-0435-FCOES-000095

Reforço e Qualificação da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários da Pontinha II

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

500900540

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
da Pontinha

POVT-12-0435-FCOES-000098

Reforço da Infra-estrutura Tecnológica do CNOS e CDOS

1

Contratada

Não Regionalizável por NUT II / Não Regionalizável
101
por NUT600082490
III

Autoridade Nacional de Protecção Civil

POVT-12-0435-FCOES-000099

EQUIPAMENTOS TERMINAIS DE COMUNICAÇÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL TETRA DO SIRESP

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

107

500051070

POVT-12-0435-FCOES-000101

SISTEMA OPERACIONAL INTEGRADO DE PREVENÇÃO DO RISCO METEOROLÓGICO EM
LISBOA

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

107

500051070

POVT-12-0435-FCOES-000102

Reforço e Qualificação da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Odivelas

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

501129413

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE ODIVELAS

POVT-12-0435-FCOES-000105

Construção de Quartel dos Bombeiros Municipais de Abrantes

1

Contratada

Centro / Médio Tejo

107

502661038

Município de Abrantes

POVT-12-0435-FCOES-000106

Requalificação do Quartel Sede dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

212

501138358

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Canas de Senhorim

POVT-12-0435-FCOES-000108

Ampliação e Remodelação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Caxarias

1

Contratada

Centro / Médio Tejo

212

501392629

Ampliação e Requalificação do Ediício Operacional da AHBVA

1

Contratada

Norte / Entre Douro e Vouga

212

POVT-12-0435-FCOES-000109

521.600,00

443.360,00

443.360,00

1.732.500,00

1.732.500,00

1.472.625,00

13.084.650,00

13.084.650,00

11.121.952,50

87.700,70

74.545,60

74.545,60

55.865,29

47.485,50

47.485,50

2.562.895,55

2.562.895,55

2.178.461,21

Câmara Municipal de Lisboa

368.220,00

368.220,00

312.987,00

Câmara Municipal de Lisboa

18.450,00

18.450,00

15.682,50

198.728,00

198.728,00

168.918,80

1.291.213,02

1.291.213,02

1.097.531,07

490.177,50

416.650,88

416.650,88

Associação Humanitária do Corpo de Bombeiros
Voluntários de Caxarias

406.445,94

345.479,05

345.479,05

501079157

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Arouca

414.997,50

414.997,50

352.747,88

468.352,41

433.225,98

398.099,55

1.250.000,00

1.062.500,00

1.062.500,00

Câmara Municipal de Lisboa

POVT-12-0435-FCOES-000110

Ampliação e Beneficiação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Figueiro dos Vinhos

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

212

501276998

Associação humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Figueiró dos Vinhos

POVT-12-0435-FCOES-000111

Quartel Sede dos Bombeiros Voluntários da Cruz Branca - Vila Real

1

Contratada

Norte / Douro

212

501155201

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de salvação Pública e Cruz Branca

POVT-12-0435-FCOES-000112

Remodelação e Ampliação do Quartel da Ass. dos Bomb. Vol. do Concelho de Penalva do
Castelo

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

212

501082867

Associação de Bombeiros Voluntários do Concelho
de Penalva do Castelo

459.140,85

459.140,85

390.269,72

POVT-12-0435-FCOES-000113

TRANSFORMAÇÃO E CONCLUSÃO DO EDIFICIO DA SECÇÃO DE ALVARES DA A H B V GOIS

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

212

501141103

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Góis

155.402,99

132.092,54

132.092,54

POVT-12-0435-FCOES-000114

Construção do Novo Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Sernancelhe

1

Contratada

Norte / Douro

212

501338454

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Sernancelhe

983.667,56

983.667,56

836.117,43

POVT-12-0435-FCOES-000115

AMPLIAÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
CASTANHEIRA DE PERA

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

212

501081844

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Castanheira de Pera

305.138,93

259.368,09

259.368,09

POVT-12-0435-FCOES-000116

Requalificação do Quartel da Associação de Bombeiros Voluntários de Portalegre

1

Contratada

Alentejo / Alto Alentejo

212

501177922

Associação dos Bombeiros Voluntários de
Portalegre

460.091,11

391.077,44

391.077,44

POVT-12-0435-FCOES-000117

Ampliação, alteração e renovação do edifício do Quartel dos Bombeiros Voluntários de
Vinhais

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

212

501221824

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Vinhais

450.311,69

382.764,94

382.764,94

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44
1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

FEDER
POVT-12-0435-FCOES-000118

Construção de beneficiação, ampliação ou construção de Edificios Operacionais

1

Contratada

Centro / Médio Tejo

212

501202749

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Ourém

389.529,15

331.099,78

331.099,78

POVT-12-0435-FCOES-000119

Alteração e Ampliação do Quartel dos Bombeiros Voluntários Pinhelenses

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

212

501423931

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
Pinhelenses

412.230,00

350.395,50

350.395,50

Requalificação do Quartel de Bombeiros Voluntários de Côja

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

212

501141758

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Côja

119.880,34

119.880,34

101.898,29

POVT-12-0435-FCOES-000120
POVT-12-0435-FCOES-000121

Equipamento de Protecção para os Bombeiros Voluntários da Malveira

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

501231811

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
da Malveira

94.699,00

80.494,15

80.494,15

POVT-12-0435-FCOES-000122

Ampliação, Remodelação e Beneficiação do Quartel da Associação Humanitária dos BVVF

1

Contratada

Norte / Douro

212

501408177

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Vila Flor

412.826,06

350.902,15

350.902,15

POVT-12-0435-FCOES-000123

Construção de Beneficiação, Ampliação do Edificio da Parada da Sede da A H B V Gois

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

212

501141103

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Góis

251.228,25

251.228,25

213.544,01

POVT-12-0435-FCOES-000124

Beneficiação do Edificio Sede da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Peso
da Régua

1

Contratada

Norte / Douro

212

501325360

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
do Peso da Régua

410.888,57

349.255,28

349.255,28

POVT-12-0435-FCOES-000125

Alteração e ampliação do quartel dos bombeiros

1

Contratada

Centro / Baixo Mondego

212

501131965

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Penacova

316.257,76

316.257,76

268.819,10

POVT-12-0435-FCOES-000126

Projecto Experimental de Cadastro Predial para Áreas com Elevado Risco de Incêndio
Florestal

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

101

506132307

Instituto Geográfico Português

22.197.450,00

22.197.450,00

18.867.832,50

POVT-12-0435-FCOES-000127

AQUISIÇÃO DE VIATURAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA REFORÇO DO SISTEMA DE
PREVENÇÃO, VIGILÂNCIA E 1ª INTERVENÇÃO EM INCÊNDIOS RURAIS NAS ÁREAS
PROTEGIDAS

1

Contratada

Não Regionalizável por NUT II / Não Regionalizável
101
por NUT600082490
III

Autoridade Nacional de Protecção Civil

389.300,00

389.300,00

330.905,00

POVT-12-0435-FCOES-000128

Ampliação e Base Logística do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco

1

Contratada

Centro / Beira Interior Sul

107

501143530

Município de Castelo Branco

463.943,47

463.943,47

394.351,95

POVT-12-0435-FCOES-000129

Ampliação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

212

501057285

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Paredes de Coura

496.495,41

422.021,10

422.021,10

POVT-12-0435-FCOES-000130

Ampliação do quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

501234993

Associação Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios
de Vila Franca de Xira

288.921,97

245.583,67

245.583,67

POVT-12-0435-FCOES-000131

NOVO QUARTEL DE BOMBEIROS MUNICPAIS DE CORUCHE

1

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

107

506722422

Município de Coruche

935.590,10

935.590,10

795.251,59

POVT-12-0435-FCOES-000132

Remodelação das Instalações da Sede da AHB dos Estoris e Aquisição de Equipamento

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

500988390

Associação Humanitária de Bombeiros dos Estoris

474.927,70

403.688,55

403.688,55

REQUALIFICAÇÃO DO QUARTEL DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MORTÁGUA

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

212

501172580

Associação Humanitaria dos Bombeiros Voluntários
de Mortágua

265.793,77

225.924,70

225.924,70

1.119.739,00

951.778,15

951.778,15

383.316,00

POVT-12-0435-FCOES-000134

POVT-12-0435-FCOES-000136

Equipamento do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Mafra

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

501144846

CORPO DE SALVAÇÃO PUBLICA-BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE MAFRA-ASSOCIAÇÃO
HUMANITARIA DE BOMBEIROS

POVT-12-0435-FCOES-000138

Remodelaçao e ampliação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Belmonte

1

Contratada

Centro / Cova da Beira

212

501401954

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntarios
do Concelho de Belmonte

450.960,00

450.960,00

POVT-12-0435-FCOES-000139

Requalificação de Instalações e Aquisição de Equipamento

1

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

212

501081062

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
da Golegã

225.305,83

225.305,83

191.509,96

POVT-12-0435-FCOES-000140

Construção do novo Quartel dos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos

1

Contratada

Norte / Grande Porto

212

501328009

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
dos Carvalhos

1.754.705,14

1.491.499,37

1.491.499,37

POVT-12-0435-FCOES-000141

Ampliação do Quartel dos Bombeiros Municipais de Alcanena

1

Contratada

Centro / Médio Tejo

107

500745773

Municipio de Alcanena

311.608,55

311.608,55

264.867,27

POVT-12-0435-FCOES-000142

Requalificação do Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lamego

1

Contratada

Norte / Douro

212

501242210

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Lamego

290.480,87

246.908,74

246.908,74

POVT-12-0435-FCOES-000143

Equipamento Operacional de Protecção Civil

1

Contratada

Lisboa / Península de Setúbal

212

500927650

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Sesimbra

95.369,91

81.064,42

81.064,42

POVT-12-0435-FCOES-000144

Construção de Bloco de garagem da AHBVMira

1

Contratada

Centro / Baixo Mondego

212

501334190

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE MIRA

65.000,00

55.250,00

55.250,00

POVT-12-0435-FCOES-000145

Equipamento operacional de protecção civil e veículos para operações de socorro de
protecção civil

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

501091289

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Queluz

284.000,00

241.400,00

241.400,00

POVT-12-0435-FCOES-000148

Reforço e Qualificação da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Loures

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

501064770

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE LOURES

271.627,00

230.882,95

230.882,95

1.407.297,00

1.407.297,00

1.196.202,45

POVT-12-0435-FCOES-000149

Construção do Quartel do Corpo de Salvação Pública dos Bombeiros Voluntários de Mafra

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

501144846

CORPO DE SALVAÇÃO PUBLICA-BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE MAFRA-ASSOCIAÇÃO
HUMANITARIA DE BOMBEIROS

POVT-12-0435-FCOES-000150

Ampliação e Renovação do Quartel dos Bombeiros de Paços de Ferreira

1

Contratada

Norte / Tâmega

212

501163891

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Paços de Ferreira

365.441,00

310.624,85

310.624,85

POVT-12-0435-FCOES-000151

Rede Integrada de Comunicações de Emergência de Sintra - RICES

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

107

500051062

Município de Sintra

131.670,00

131.670,00

111.919,50

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44
1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

FEDER
POVT-12-0435-FCOES-000152

Construção de Instalações para os Comandos Distritais de Operações de Operações de
Socorro de:

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

101

600082490

Autoridade Nacional de Protecção Civil

2.090.536,00

2.090.536,00

1.776.955,60

POVT-12-0435-FCOES-000153

Construção do novo Quartel de Bombeiros Municipais

1

Contratada

Centro / Baixo Mondego

107

501305580

Município da Figueira da Foz

951.225,00

951.225,00

808.541,25

Remodelação e Ampliação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão

1

Contratada

Norte / Ave

212

501180044

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de V. N. Famalicão

511.859,99

435.080,99

435.080,99

POVT-12-0435-FCOES-000154
POVT-12-0435-FCOES-000155

Ampliação e alteração do quartel dos Bombeiros Voluntários de Silves

1

Contratada

Algarve / Algarve

212

501275100

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Silves

434.595,00

434.595,00

369.405,75

POVT-12-0435-FCOES-000157

Ampliação de Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Soito

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

212

501228543

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
do Soito

445.170,78

444.299,07

378.395,16

POVT-12-0435-FCOES-000158

Remodelação e Ampliação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Murça

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

212

501067477

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Murça

416.250,00

416.250,00

353.812,50

POVT-12-0435-FCOES-000159

Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Serpins

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

212

503022004

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Serpins

610.678,72

610.678,72

519.076,91

POVT-12-0435-FCOES-000160

Remodelação e Ampliação do Quartel dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento

1

Contratada

Centro / Médio Tejo

212

500892717

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
do Entroncamento

429.324,51

364.925,83

364.925,83

POVT-12-0435-FCOES-000161

Requalificação e Ampliação do Quartel dos Bombeiros de Celorico de Basto

1

Contratada

Norte / Tâmega

212

501163220

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS CELORICENSES

455.537,71

387.207,05

387.207,05

POVT-12-0435-FCOES-000162

Aquisição de 1 (um) Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI)

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

501073400

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Algés

140.000,00

119.000,00

119.000,00

POVT-12-0435-FCOES-000163

OBRA DE REFORÇO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DA 1.ª FASE DO EDIFICIO DE AMPLIAÇÃO
DO QUARTEL DOS B.V.T.

1

Contratada

Lisboa / Península de Setúbal

212

501178465

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
da Trafaria

331.023,40

281.369,89

281.369,89

POVT-12-0435-FCOES-000164

Sistema de Comunicações para equipar o novo quartel do Corpo Bombeiros Voluntários S.
Pedro Sintra

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

501158332

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE SÃO PEDRO DE SINTRA

86.285,00

73.342,25

73.342,25

POVT-12-0435-FCOES-000165

Ampliação do parque de viaturas do quartel

1

Contratada

Algarve / Algarve

212

501089730

Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Lagoa

81.090,00

68.926,50

68.926,50

POVT-12-0435-FCOES-000166

Requalificação/Ampliação do Quartel de Bombeiros Municipais da Lousã

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

107

501121528

Câmara Municipal da Lousã

439.394,58

439.394,58

373.485,39

POVT-12-0435-FCOES-000167

Ampliação e remodelação das actuais instalações do quartel do CBVPernes.

1

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

212

501129960

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Pernes

414.215,32

414.215,32

352.083,02

POVT-12-0435-FCOES-000168

Construção do Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de São Romão

1

Contratada

Centro / Serra da Estrela

212

501237313

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de São Romão

953.971,64

810.875,89

810.875,89

POVT-12-0435-FCOES-000169

Construção do Edifício de Apoio ao Heliporto Municipal de Loulé

1

Contratada

Algarve / Algarve

107

502098139

Município de Loulé

869.894,54

869.894,54

739.410,36

POVT-12-0435-FCOES-000170

Ampliação e Reabilitação da Parada do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Penela

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

212

501108262

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Penela

437.780,00

437.780,00

372.113,00

POVT-12-0435-FCOES-000171

Requalificação do Quartel da Associação dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

212

501153748

Associação dos Bombeiros Voluntários de Oliveira
do Hospital

403.670,92

368.120,28

343.120,28

POVT-12-0435-FCOES-000172

Requalificação / Ampliação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Fafe

1

Contratada

Norte / Ave

212

501192913

Associação Humanitaria dos Bombeiros Voluntários
de Fafe

538.785,49

522.967,67

457.967,67

POVT-12-0435-FCOES-000173

Requalificação do Centro de Meios Aéreos de Arcos de Valdevez - Infra-estrutura de
Protecção Civil

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

505211696

Município de Arcos de Valdevez

340.310,42

340.310,42

289.263,86

POVT-12-0435-FCOES-000174

Ampliação e Remodelação do Quartel dos Bombeiros Voluntários Figueirenses

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

212

501467823

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
Figueirenses

414.850,00

352.622,50

352.622,50

POVT-12-0435-FCOES-000175

Reforço da Arquitectura e Desenvolvimento do Sistema de Informação de Protecção Civil

1

Contratada

Lisboa / Península de Setúbal

107

506173968

Municipio do Seixal

31.122,00

31.122,00

26.453,70

POVT-12-0435-FCOES-000176

Alteração e Ampliação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Mora

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

212

501091912

Associação Humanitaria Bombeiros Voluntarios de
mora Cruz Roxa

378.611,68

321.819,93

321.819,93

POVT-12-0435-FCOES-000177

Ampliação do Quartel de Bombeiros

1

Contratada

Norte / Cávado

212

501192921

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntárioas
de Vila Verde

329.000,00

279.650,00

279.650,00

POVT-12-0435-FCOES-000178

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA
PAMPILHOSA DA SERRA

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

212

501632875

Associação de Bombeiros Voluntários de
Pampilhosa da Serra

348.864,85

296.535,12

296.535,12

POVT-12-0435-FCOES-000179

Aquisição de Veículo Táctico Tanque Urbano e de Equipamento de Protecção Individual

1

Contratada

Lisboa / Península de Setúbal

212

504467280

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Amora

149.262,50

126.873,13

126.873,13

POVT-12-0435-FCOES-000180

Reforço e qualificação operacional da associação humanitária de bombeiros dos Estoris Aquisição de VE

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

500988390

Associação Humanitária de Bombeiros dos Estoris

580.000,00

493.000,00

493.000,00

POVT-12-0435-FCOES-000181

Reforço e qualificação da associação humanitária dos bombeiros dos Estoris - Aquisição de
VFCI

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

500988390

Associação Humanitária de Bombeiros dos Estoris

143.000,00

121.550,00

121.550,00

POVT-12-0435-FCOES-000182

Ampliação do Quartel dos Bombeiros Voluntarios de Ponte de Sor

1

Contratada

Alentejo / Alto Alentejo

212

501187626

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE PONTE DE SÔR

411.807,50

350.036,38

350.036,38

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44
1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

FEDER
POVT-12-0435-FCOES-000183

REQUALIFICAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA
BATALHA

1

Contratada

Centro / Pinhal Litoral

212

501239995

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
do concelho da Batalha

433.536,93

368.506,39

368.506,39

POVT-12-0435-FCOES-000184

VSAT-Veiculo de Socorro e Assistência Táctico

1

Contratada

Lisboa / Península de Setúbal

212

501064125

Associação dos Bombeiros Voluntários de Setúbal

165.000,00

140.250,00

140.250,00

Ampliação das actuais instalações do quartel.

1

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

212

501094342

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Chamusca

457.032,25

388.477,41

388.477,41

POVT-12-0435-FCOES-000185
POVT-12-0435-FCOES-000186

Obras de ampliação do Quartel dos Bombeiros de Serpa

1

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

212

500915725

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Serpa

87.347,16

74.245,09

74.245,09

POVT-12-0435-FCOES-000188

Remodelação do quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Paiva

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

212

501221816

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE PAIVA

414.331,60

414.331,60

352.181,86

POVT-12-0435-FCOES-000189

Construção das Instalações para a Companhia Especial de Bombeiros "Os Canarinhos"

1

Contratada

Alentejo / Alto Alentejo

107

501143718

Município de Portalegre

422.777,58

422.777,58

359.360,94

POVT-12-0435-FCOES-000190

Remodelação e Ampliação do Quartel do Bombeiros Voluntários de Sabrosa

1

Contratada

Norte / Douro

212

501110674

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários
Sabrosa

458.600,10

458.600,10

389.810,09

POVT-12-0435-FCOES-000191

Construção de Base de Apoio Logístico - Castelo Branco

1

Contratada

Centro / Beira Interior Sul

107

501143530

Município de Castelo Branco

2.258.542,08

2.258.542,08

1.919.760,77

POVT-12-0435-FCOES-000192

Construção de Pista do Aeródromo de Castelo Branco

1

Contratada

Centro / Beira Interior Sul

107

501143530

Município de Castelo Branco

4.435.124,62

4.435.124,62

3.769.855,93

POVT-12-0435-FCOES-000193

Aquisição de Viaturas e Central Telefónica

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

501072977

Associação Humanitária de Bombeiros de Parede
"Amadeu Duarte"

524.990,45

446.241,88

446.241,88

POVT-12-0435-FCOES-000194

Reforço e qualificação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oeiras

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

500979030

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Oeiras

290.000,00

246.500,00

246.500,00

POVT-12-0435-FCOES-000195

Ampliação do Parque de Viaturas de Combate a Incendios e Requalificação das Instalações
Santárias

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

212

500928088

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Sever do Vouga

255.084,70

255.084,70

216.822,00

POVT-12-0435-FCOES-000196

Ampliação e Requalificação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro

1

Contratada

Norte / Cávado

212

501754083

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Terras de Bouro

343.896,06

343.896,06

292.311,65

POVT-12-0435-FCOES-000197

Implementação de BAL no quartel de Bombeiros Voluntários de Magualde

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

212

501138838

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Mangualde

400.510,00

340.433,50

340.433,50

POVT-12-0435-FCOES-000198

Aquisição de viatura, Equipamento de Protecção Individual, de comunicação e de Protecção
Civil

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

501143416

Associação dos Bombeiros Voluntários de Sacavém

312.096,94

265.282,40

265.282,40

POVT-12-0435-FCOES-000200

Quartel de Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

506810267

Municipio de Vila Pouca de Aguiar

985.160,93

985.160,93

837.386,79

POVT-12-0435-FCOES-000201

Reforço e qualificação da Associação Humanitária dos bombeiros Voluntários de Sul e Sueste

1

Contratada

Lisboa / Península de Setúbal

212

501144781

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
do Sul e Sueste

188.300,00

160.055,00

160.055,00

POVT-12-0435-FCOES-000202

Construção do Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

212

501409254

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Trancoso

1.099.952,28

934.959,44

934.959,44

POVT-12-0435-FCOES-000203

Aquisição de Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI)

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

500921067

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Algueirão - Martins

160.000,00

136.000,00

136.000,00

POVT-12-0435-FCOES-000204

Aquisição de Veículo Tanque Táctico Rural (VTTR) e equipamento de apoio

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

500921067

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Algueirão - Martins

211.300,00

179.605,00

179.605,00

POVT-12-0435-FCOES-000207

Aquisição de Veiculo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI)

1

Contratada

Lisboa / Grande Lisboa

212

501091289

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Queluz

171.700,00

171.700,00

145.945,00

POVT-12-0435-FCOES-000208

Ampliação da Infraestrutura operacional do aquartelamento de bombeiros

1

Contratada

Norte / Ave

212

501108653

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
das Caldas das Taipas

388.690,00

330.386,50

330.386,50

POVT-12-0435-FCOES-000209

Ampliação e remodelação do quartel sede da AHBV Freamunde

1

Contratada

Norte / Tâmega

212

501120521

Assocdiação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Freamunde

445.296,00

378.501,60

378.501,60

POVT-12-0435-FCOES-000210

Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vale de Cambra

1

Contratada

Norte / Entre Douro e Vouga

212

501055797

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Vale de Cambra

1.189.258,66

1.010.869,86

1.010.869,86

POVT-12-0436-FCOES-000001

Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos - Acções Materias

1

Contratada

Norte / Douro

212

501407260

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Alijó

163.000,00

163.000,00

138.550,00

POVT-12-0436-FCOES-000002

Aquisição de um Veiculo de Socorro e Assistência Táctico

1

Contratada

Norte / Entre Douro e Vouga

212

501055797

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Vale de Cambra

163.000,00

163.000,00

138.550,00

POVT-12-0436-FCOES-000003

EQUIPAR PARA DEFENDER

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

212

501233865

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Boticas

128.400,00

128.400,00

109.140,00

POVT-12-0436-FCOES-000004

Aquisição Viatura (VFCI3000) combate a incêndios.

1

Contratada

Norte / Grande Porto

212

501129707

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE ESPINHO

128.400,00

128.400,00

109.140,00

POVT-12-0436-FCOES-000005

Aquisiçao de Veículo Urbano de Combate a Incêndios (VUCI)

1

Contratada

Norte / Entre Douro e Vouga

212

501079157

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Arouca

186.600,00

186.600,00

158.610,00

POVT-12-0436-FCOES-000006

AHBVOAZ-AQUISIÇÃO VFCI - VEICULO FLORESTAL COMBATE INCENDIOS 3000

1

Contratada

Norte / Entre Douro e Vouga

212

500986207

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Oliveira de Azeméis

138.500,00

138.500,00

117.725,00

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44
1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

FEDER
POVT-12-0436-FCOES-000007

Chaves - Sem Neve e Gelo

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

501205551

Municipio do Concelho de Chaves

POVT-12-0436-FCOES-000008

Aquisição de uma viatura de incêndio com a tipologia VFCI

1

Contratada

Norte / Entre Douro e Vouga

212

501291784

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS DE
ARRIFANA

12.793,23

12.793,23

10.874,25

129.400,00

129.400,00

109.990,00

POVT-12-0436-FCOES-000009

Prevenção e Gestão de riscos Naturais - Aquisição de um Veículo Ligeiro de Combate a
Incêndios

1

Contratada

Norte / Douro

212

501254803

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Mesão Frio

48.400,00

48.400,00

41.140,00

140.200,00

140.200,00

119.170,00

128.400,00

128.400,00

109.140,00

14.735,40

14.735,40

12.525,09

1.803.600,00

1.803.600,00

1.533.060,00

POVT-12-0436-FCOES-000010

Aquisição de Veiculo de Protecção Civil

1

Contratada

Norte / Entre Douro e Vouga

212

501203125

Associação Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios
de S. João da Madeira

POVT-12-0436-FCOES-000011

Aquisição veículo florestal contra incêndio (VFCI)

1

Contratada

Norte / Entre Douro e Vouga

212

501119221

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
da Feira

POVT-12-0436-FCOES-000012

Aquisição de Equipamento Operacional de Protecção Civil para o Concelho de Celorico de
Basto

1

Contratada

Norte / Tâmega

107

506884929

Municicpio de Celorico de Basto

POVT-12-0436-FCOES-000013

Requalificação dos Veículos de Combate a Incêndios e Operações de Socorro, do Distrito de
Viseu

1

Contratada

Norte / Douro

212

507467027

Federação dos Bombeiros do Distrito de Viseu

POVT-12-0436-FCOES-000014

Requalificação dos Veículos Operacionais de Combate a Incêndios Florestais, da AHBV de
Vidago

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

212

501103074

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Vidago

50.900,00

50.900,00

43.265,00

501209239

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Vila Real e Cruz Verde - Comendador Botelho

494.790,00

494.790,00

420.571,50

128.400,00

128.400,00

109.140,00

223.983,00

223.983,00

190.385,55

10.401,00

10.401,00

8.840,85

POVT-12-0436-FCOES-000015

Aquisição de veiculos para operações de socorro e de protecção civil

1

Contratada

Norte / Douro

212

POVT-12-0436-FCOES-000016

Por uma Floresta e Sociedade Mais Segura

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

212

501186298

Associação dos Bombeiros Voluntários de Salvação
Pública de Chaves

POVT-12-0436-FCOES-000017

Aquisição de veículos para operações de socorro da Protecção Civil

1

Contratada

Norte / Cávado

107

506901173

Município de Braga

POVT-12-0436-FCOES-000018

Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos- Acções materiais

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

506874320

Municipio de Valpaços

POVT-12-0436-FCOES-000019

Aquisição de um Veiculo Tanque Táctico Urbano – VTTU – Bombeiros Voluntários
Espinhenses

1

Contratada

Norte / Grande Porto

212

501411690

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
Espinhenses

115.200,00

115.200,00

97.920,00

POVT-12-0436-FCOES-000020

Aquisiçao de uma Viatura Florestal de Combate a Incendios

1

Contratada

Norte / Entre Douro e Vouga

212

501109617

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE LOUROSA

128.400,00

128.400,00

109.140,00

POVT-12-0436-FCOES-000021

Requalificação dos Veículos Operacionais de Combate a Incêndios Florestais, da AHBV de
Favaios

1

Contratada

Norte / Douro

212

501408495

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Favaios

POVT-12-0436-FCOES-000022

Aquisição de Veículo de Socorro de Apoio Especial

1

Contratada

Norte / Grande Porto

107

505335018

Município de Vila Nova de Gaia

POVT-12-0436-FCOES-000023

Aquisição de equipamentos operacionais de Protecção Civil - Municipio de Ribeira de Pena

1

Contratada

Norte / Tâmega

107

506818098

Município de Ribeira de Pena

25.586,46

25.586,46

21.748,49

POVT-12-0436-FCOES-000024

Requalificação dos Veículos Operac. de Combate a Incêndios Florestais, da AHBV de Sanfins
do Douro

1

Contratada

Norte / Douro

212

501110070

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Sanfins do Douro

130.900,00

130.900,00

111.265,00

POVT-12-0436-FCOES-000025

Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos - Acções Materiais

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

212

501367225

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Carrazedo de Montenegro

48.400,00

48.400,00

41.140,00

POVT-12-0436-FCOES-000026

Equipamentos Operacionais de Protecção Civil

1

Contratada

Norte / Cávado

107

506907619

Municipio de Terras de Bouro

21.855,87

21.855,87

18.577,49

POVT-12-0436-FCOES-000027

Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos- Acções Materiais

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

212

501542760

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Salvação Pública de Valpaços

48.400,00

48.400,00

41.140,00

POVT-12-0436-FCOES-000028

Aquisição de Veículos para Operações de Socorro de Protecção Civil para os B. V. Distrito
Braga

1

Contratada

Norte / Ave

212

507498895

Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga

1.151.487,00

1.151.487,00

978.763,95

POVT-12-0436-FCOES-000029

Modernização da Frota de Protecção Civil da AHBVCerva

1

Contratada

Norte / Tâmega

212

501559086

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Cerva

116.000,00

116.000,00

98.600,00

POVT-12-0436-FCOES-000030

Equipar para Proteger e Salvar

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

212

507449053

Federação dos Bombeiros do Distrito de Viana do
Castelo

934.400,00

934.400,00

794.240,00

POVT-12-0436-FCOES-000031

PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS ACÇÕES MATERIAIS MUNICIPIO DE FAFE

1

Contratada

Norte / Ave

107

506841561

Câmara Municipal de Fafe

12.793,23

12.793,23

10.874,25

116.000,00

116.000,00

98.600,00

12.793,23

12.793,23

10.874,25

128.400,00

128.400,00

109.140,00

POVT-12-0436-FCOES-000032

Modernização da Frota de Protecção Civil da AHBV Ribeira de Pena

1

Contratada

Norte / Tâmega

212

500822140

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE RIBEIRA DE PENA

POVT-12-0436-FCOES-000033

SMPC - Prevenção e Gestão de Riscos Naturais/Nevões

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

506886964

Câmara Municipal de Boticas

POVT-12-0436-FCOES-000034

VFCI

1

Contratada

Norte / Tâmega

212

500967920

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Castelo Paiva

POVT-12-0436-FCOES-000035

Meios de intervenção na neve e gelo

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

501156003

Câmara Municipal de Vinhais

POVT-12-0436-FCOES-000036

Aquisição de Viaturas pelas Associações de Bombeiros Voluntários do Distrito do Porto

1

Contratada

Norte / Tâmega

212

507474813

Federação de Bombeiros do Distrito do Porto

55.100,00

55.100,00

46.835,00

317.340,00

317.340,00

269.739,00

18.654,18

18.654,18

15.856,05

3.664.800,00

3.664.800,00

3.115.080,00

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44
1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

FEDER
POVT-12-0436-FCOES-000037

Aquisição de Equipamento Operacional de Protecção Civil

1

Contratada

Norte / Cávado

107

506641376

Município de Vila Verde

POVT-12-0436-FCOES-000038

Requalificação dos Veículos Oper. de Combate a Incêndios e Oper. de Socorro, do Distrito de
Bragança

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

212

507486358

Federação dos Bombeiros do Distrito de Bragança

POVT-12-0436-FCOES-000039

Melhor Gestão dos Riscos Naturais – Bragança

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

506215547

Câmara Municipal de Bragança

2.435,40

2.435,40

2.070,09

535.200,00

535.200,00

454.920,00

80.348,52

80.348,52

68.296,24

655.700,00

655.700,00

557.345,00

53.505,00

53.505,00

45.479,25

POVT-12-0436-FCOES-000040

Aquisição de Veículos Operacionais de Protecção e Socorro

1

Contratada

Norte / Douro

212

501155201

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de salvação Pública e Cruz Branca

POVT-12-0436-FCOES-000041

Prevenção Para a Mobilidade no Concelho

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

506647498

MUNICIPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

POVT-12-0436-FCOES-000042

Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos - Acções Materiais

1

Contratada

Norte / Entre Douro e Vouga

212

501348344

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE FAJÕES

140.200,00

140.200,00

119.170,00

POVT-12-0436-FCOES-000043

Aquisição de uma Viatura Urbana de Combate a Incêndios - VUCI

1

Contratada

Norte / Grande Porto

107

501306099

Camara Municipal do Porto

220.572,00

220.572,00

187.486,20

POVT-12-0436-FCOES-000044

Aquisição de Equipamentos para episódios de neve

1

Contratada

Norte / Douro

107

506359670

Município de Vila Real

884.862,40

884.862,40

752.133,04

POVT-12-0436-FCOES-000046

Aquisição de um VUCI - Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

212

500928088

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Sever do Vouga

197.420,00

167.807,00

167.807,00

POVT-12-0436-FCOES-000047

Aquisição de VUCI

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Sul

212

500987564

Assoc Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Proença-a-Nova

199.600,00

169.660,00

169.660,00

POVT-12-0436-FCOES-000048

Viatura VFCI

1

Contratada

Centro / Baixo Mondego

212

501066250

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Cantanhede

130.000,00

130.000,00

110.500,00

POVT-12-0436-FCOES-000049

Requalificação dos Veículos Operacionais de Combate a Incêndios Florestais, da AHBV de
Viseu

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

212

501082158

Associação Viseense de Bombeiros Voluntários

130.000,00

110.500,00

110.500,00

POVT-12-0436-FCOES-000050

Aquisição de Veículo Urbano de Combate a Incêndios

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Sul

212

501090347

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Oleiros

197.600,00

197.600,00

167.960,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FLORESTAL DE COMBATE A INCÊNDIOS (VFCI)

1

Contratada

Centro / Médio Tejo

212

501094717

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
Torrejanos

130.000,00

110.500,00

110.500,00

POVT-12-0436-FCOES-000051
POVT-12-0436-FCOES-000052

Aquisição de Veículo de Socorro e Assistência Especial (VSAE) - Castelo Branco

1

Contratada

Centro / Beira Interior Sul

212

501103163

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Castelo Branco

250.000,00

212.500,00

212.500,00

POVT-12-0436-FCOES-000053

Aquisição de Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) - Castelo Branco

1

Contratada

Centro / Beira Interior Sul

212

501103163

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Castelo Branco

130.000,00

110.500,00

110.500,00

POVT-12-0436-FCOES-000054

Viatura VUCI

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

212

501108262

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Penela

200.000,00

170.000,00

170.000,00

POVT-12-0436-FCOES-000055

Requalificação dos Veículos Operacionais de Combate a Incêndios Urbanos, da AHBV de
Melo

1

Contratada

Centro / Serra da Estrela

212

501108661

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Melo

60.000,00

51.000,00

51.000,00

POVT-12-0436-FCOES-000056

Veículo Urbano de Combate a Incêndios - Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Alvaiázere

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

212

501120513

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Alvaiázere

200.000,00

200.000,00

170.000,00

POVT-12-0436-FCOES-000057

Viatura VSAE

1

Contratada

Centro / Baixo Mondego

212

501131965

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Penacova

250.000,00

250.000,00

212.500,00

POVT-12-0436-FCOES-000058

Aquisição de Viatura de Combate a Incêndios

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

212

501138358

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Canas de Senhorim

200.000,00

200.000,00

170.000,00

POVT-12-0436-FCOES-000059

Aquisição de um Veículo Florestal de Combate a Incêndio (VFCI)

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

212

501138617

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Albergaria-a-Velha

130.000,00

110.500,00

110.500,00

POVT-12-0436-FCOES-000060

Requalificação dos Veículos Operacionais de Combate a Incêndios Urbanos, da CVSP de São
Pedro do Sul

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

212

501151680

Corpo Voluntário de Salvação Pública de São Pedro
do Sul - Assoc. Humanitária de Bombeiros

110.000,00

93.500,00

93.500,00

POVT-12-0436-FCOES-000061

Veículo Florestal de Combate a Incêndios

1

Contratada

Centro / Médio Tejo

107

501181857

Município do Sardoal

129.400,00

129.400,00

109.990,00

POVT-12-0436-FCOES-000062

Requalificação dos Veículos Operacionais de Combate a Incêndios Florestais, da AHBV de
Carregal do Sal

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

212

501191925

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Carregal do Sal

130.000,00

110.500,00

110.500,00

POVT-12-0436-FCOES-000063

Aquisição de viatura tanque tática rural (VTTR)

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

212

501205985

Associaçao Humanitária dos Bombeiros Voluntários
Mealhada

130.000,00

110.500,00

110.500,00

POVT-12-0436-FCOES-000064

Aquisição veículo urbano de combate a incêndios

1

Contratada

Centro / Oeste

212

501226125

Associação dos Bombeiros Voluntários da Lourinhã

200.000,00

170.000,00

170.000,00

POVT-12-0436-FCOES-000065

Requalificação dos Veículos Operacionais de Combate a Incêndios Urbanos, da AHBV
Egitanienses (Guarda)

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

212

501227091

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
Egitanienses

200.000,00

170.000,00

170.000,00

POVT-12-0436-FCOES-000066

Aquisição de viatura VTTU

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

212

501243186

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Pampilhosa

110.000,00

93.500,00

93.500,00

POVT-12-0436-FCOES-000067

Aquisição de veiculo

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

212

501251162

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Anadia

129.400,00

109.990,00

109.990,00

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44
1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

FEDER
POVT-12-0436-FCOES-000068

Aquisição de uma Viatura Florestal Contra Incêndios

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

212

501266631

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Sabugal

130.000,00

130.000,00

110.500,00

POVT-12-0436-FCOES-000070

Aquisição de Veículo Urbano de Combate a Incêndios (VUCI)

1

Contratada

Centro / Baixo Mondego

107

501305580

Município da Figueira da Foz

192.500,00

192.500,00

163.625,00

Aquisição de VUCI

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

212

501355626

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Ílhavo

195.000,00

165.750,00

165.750,00

POVT-12-0436-FCOES-000071
POVT-12-0436-FCOES-000072

Veículo Urbano de Combate a Incêndios dos Bombeiros Voluntários de Maceira

1

Contratada

Centro / Pinhal Litoral

212

501381309

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE MACEIRA

200.000,00

170.000,00

170.000,00

POVT-12-0436-FCOES-000073

Requalificação dos Veículos Operacionais de Combate a Incêndios Urbanos, da AHBV de
Cabanas de Viriato

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

212

501397647

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Cabanas de Viriato

130.000,00

110.500,00

110.500,00

POVT-12-0436-FCOES-000075

Requalificação dos Veículos Operacionais de Combate a Incêndios Urbanos, da AHBV
Pinhelenses

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

212

501423931

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
Pinhelenses

110.000,00

93.500,00

93.500,00

POVT-12-0436-FCOES-000076

Requalificação dos Veículos Operacionais de Combate a Incêndios Florestais, da AHBV
Figueirenses

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

212

501467823

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
Figueirenses

53.700,00

45.645,00

45.645,00

POVT-12-0436-FCOES-000078

AQUISIÇÃO DE VEICULO VTTR E EQUIPAMENTO PARA EPISODIOS DE NEVE

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

212

501632875

Associação de Bombeiros Voluntários de
Pampilhosa da Serra

172.500,00

146.625,00

146.625,00

POVT-12-0436-FCOES-000079

Veiculo de socorro e assistência especial da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Leiria.

1

Contratada

Centro / Pinhal Litoral

212

501661239

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Leiria

250.000,00

212.500,00

212.500,00

POVT-12-0436-FCOES-000080

Veículo Urbano de Combate a Incêndios para os Bombeiros Municipais de Abrantes.

1

Contratada

Centro / Médio Tejo

107

502661038

Município de Abrantes

191.600,00

191.600,00

162.860,00

POVT-12-0436-FCOES-000081

Veívulo Florestal de Combate a Incêndios

1

Contratada

Centro / Médio Tejo

212

503677370

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Fátima

129.400,00

109.990,00

109.990,00

POVT-12-0436-FCOES-000082

Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios dos Bombeiros Municipais de Leiria

1

Contratada

Centro / Pinhal Litoral

107

505181266

Município de Leiria

60.000,00

60.000,00

51.000,00

POVT-12-0436-FCOES-000083

Prevenção de Riscos Urbanos em Coimbra

1

Contratada

Centro / Baixo Mondego

107

506415082

Câmara Municipal de Coimbra

197.200,00

197.200,00

167.620,00

POVT-12-0436-FCOES-000084

Prevenção de Riscos Florestais em Coimbra

1

Contratada

Centro / Baixo Mondego

107

506415082

Câmara Municipal de Coimbra

130.000,00

130.000,00

110.500,00

POVT-12-0436-FCOES-000085

VEÍCULO FLORESTAL DE COMBATE A INCÊNDIOS

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

107

506697320

MUNICÍPIO DE VISEU

130.000,00

130.000,00

110.500,00

POVT-12-0436-FCOES-000086

Aquisição de um Veículo de Socorro e Assistência Táctico

1

Contratada

Centro / Médio Tejo

107

506738914

Município de Tomar

150.000,00

150.000,00

127.500,00

POVT-12-0436-FCOES-000087

Equipamentos de Agentes de Protecção Civil

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

212

501091750

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Arraiolos

48.051,68

48.051,68

40.843,93

POVT-12-0436-FCOES-000088

Aquisição de equipamento de; Desencarceramento, comunicações, Energia alternativa por
Gerador e equipamento para mergulho.

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

212

500826277

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Mourão

176.610,51

176.610,51

150.118,93

POVT-12-0436-FCOES-000089

Aquisição de Equipamento de Protecção Individual

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Litoral

212

502445602

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE SANTO ANDRÉ

68.614,56

68.614,56

58.322,38

POVT-12-0436-FCOES-000090

O TRAJECTO PARA UMA NOVA ESTRATÉGIA DE MELHORIA DO SISTEMA OPERACIONAL DOS
BOMBEIROS - Federações de Bombeiros do Distrito de Portalegre, Santarém e Évora

1

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

212

507473035

Federação dos Bombeiros do Distrito de Portalegre

1.531.766,34

1.531.766,34

1.302.001,39

POVT-12-0436-FCOES-000091

REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE PROTECÇÃO CIVIL DO DISTRITO DE
SETÚBAL

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Litoral

212

507718208

Federação dos Bombeiros do Distrito de Setúbal

304.400,40

304.400,40

258.740,34

POVT-12-0436-FCOES-000092

Requalificação dos equipamentos operacionais de protecção individual

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Litoral

212

507718208

Federação dos Bombeiros do Distrito de Setúbal

168.717,23

168.717,23

143.409,65

POVT-12-0436-FCOES-000093

Aquisição de VUCI

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

212

501091750

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Arraiolos

173.800,00

173.800,00

147.730,00

POVT-12-0436-FCOES-000094

Aquisição de Viatura Florestal e Viatura Socorro Assistencia Táctica

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

212

500826277

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Mourão

294.000,00

294.000,00

249.900,00

POVT-12-0436-FCOES-000095

Aquisição de veículo para operações de socorro de protecção civil

1

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

212

500748063

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Ourique

154.500,00

154.500,00

131.325,00

POVT-12-0436-FCOES-000096

Requalificação dos Veículos Operacionais de Combate a Incêndios Florestais, do Concelho de
Grândola

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Litoral

212

500954607

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Grândola

140.000,00

140.000,00

119.000,00

POVT-12-0436-FCOES-000097

Requalificação dos Veículos Operacionais de Socorro e Assistência, do Concelho de Alvito

1

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

212

501141740

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Alvito

186.000,00

186.000,00

158.100,00

POVT-12-0436-FCOES-000098

Requalificação dos Veículos Operacionais de Combate a Incêndios Florestais, do Concelho de
Serpa

1

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

212

500915725

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Serpa

136.000,00

136.000,00

115.600,00

POVT-12-0436-FCOES-000099

Aquisição de veículos para operações de socorro de protecção civil

1

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

212

501379711

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Castro Verde

146.420,00

146.420,00

124.457,00

POVT-12-0436-FCOES-000100

Requalificação dos Veículos Operacionais de Combate a Incêndios Urbanos, do Concelho de
Sines

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Litoral

212

501064516

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
Sines

201.600,00

201.600,00

171.360,00

POVT-12-0436-FCOES-000101

Requalificação dos Veículos Operacionais de Combate a Incêndios Urbanos, do Concelho de
Alcácer do Sal

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Litoral

212

501144803

Bombeiros Voluntários de Alcácer do Sal

59.800,00

59.800,00

50.830,00

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44
1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

FEDER
POVT-12-0436-FCOES-000102

Aquisição de Veiculo Operacional de combate a incêndios

1

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

212

501111298

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Almodôvar

145.500,00

145.500,00

POVT-12-0436-FCOES-000103

Requalificação dos Veículos Operacionais de Combate a Incêndios Urbanos, da AHBM de
Torrão

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Litoral

212

502007893

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Torrão

190.400,00

190.400,00

161.840,00

POVT-12-0436-FCOES-000104

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OPERAÇÕES DE SOCORRO E PROTECÇÃO CIVIL

1

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

212

507473035

Federação dos Bombeiros do Distrito de Portalegre

4.399.392,20

4.399.392,20

3.739.483,37

POVT-12-0436-FCOES-000105

Requalificação dos Veículos Operacionais de Combate a Incêndios Urbanos, do AHBV de
Santo André

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Litoral

212

502445602

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE SANTO ANDRÉ

POVT-12-0436-FCOES-000106

Aquisição de Veículos para Operações de Socorro e Protecção Civil- 2ª Fase

1

Contratada

Alentejo / Alto Alentejo

212

507473035

Federação dos Bombeiros do Distrito de Portalegre

123.675,00

132.500,00

132.500,00

112.625,00

1.244.715,60

1.244.715,60

1.058.008,26

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44

FEDER

1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva
POVT-12-0555-FCOES-000001

Ligação Pisão-Roxo

2

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

105

232.149.150,5

232.149.150,5

197.326.777,1

503450189

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e InfraEstruturas do Alqueva, S.A.

59.290.882,00

59.290.882,00

50.397.249,00

POVT-12-0555-FCOES-000002

Adutor Brinches-Enxoé

2

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

105

503450189

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e InfraEstruturas do Alqueva, S.A.

40.909.839,00

40.909.839,00

34.773.363,00

POVT-12-0555-FCOES-000006

ADUTOR DE PEDRÓGÃO E RESERVATÓRIO DA ORADA - MARGEM ESQUERDA

3

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

105

503450189

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e InfraEstruturas do Alqueva, S.A.

13.780.226,27

13.780.226,27

11.713.192,33

POVT-12-0555-FCOES-000007

Empreitada de Construção e Fornecimento dos Equipamentos da Estação Elevatória de
Pedrógão - ME - 2.ª fase

3

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

105

503450189

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e InfraEstruturas do Alqueva, S.A.

7.882.697,29

7.882.697,29

6.700.292,70

POVT-12-0555-FCOES-000008

Empreitada de Construção da Estação Elevatória da Torre do Lóbio, Adutor de Serpa e
Reservatório de Serpa Norte

3

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

105

503450189

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e InfraEstruturas do Alqueva, S.A.

9.368.901,01

9.368.901,01

7.963.565,86

POVT-12-0555-FCOES-000009

Empreitadas de Construção dos Circuitos Hidráulicos Segregação Caudais Albufeiras do Roxo
e de Odivelas do EFMA

3

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

105

503450189

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e InfraEstruturas do Alqueva, S.A.

6.363.013,79

6.363.013,79

5.408.561,72

POVT-12-0555-FCOES-000010

Adutor Pisão-Beja

3

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

105

503450189

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e InfraEstruturas do Alqueva, S.A.

37.734.015,05

37.734.015,05

32.073.912,79

POVT-12-0555-FCOES-000011

Circuito Hidraúlico de Vale do Gaio

3

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

105

503450189

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e InfraEstruturas do Alqueva, S.A.

15.321.116,32

15.321.116,32

13.022.948,87

POVT-12-0555-FCOES-000012

Circuito Hidráulico de Pedrógão - Margem Direita

3

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

105

503450189

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e InfraEstruturas do Alqueva, S.A.

41.498.459,80

41.498.459,80

35.273.690,83

219.484.701,4

219.484.701,4

161.819.765,5

114.643.813,00

114.643.813,00

80.250.669,00

5.126.043,95

5.126.043,95

4.357.137,36
15.808.034,67

Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos
POVT-12-0659-FCOES-000001

Projecto de Tratamento, Valorização e Destino Final dos Resíduos Sólidos Urbanos do
Sistema Multimunicipal do Litoral Centro

2

Contratada

Centro / Baixo Mondego

105

503004405

ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, S.A.

POVT-12-0659-FCOES-000002

Construção e exploração de uma unidade de tratamento mecânico e biológico por
compostagem de resíduos

3

Contratada

Alentejo / Alentejo Litoral

105

505255391

Ambilital - Investimentos Ambientais no Alentejo,
EIM

POVT-12-0659-FCOES-000003

Unidade de tratamento mecânico e biológico por digestão anaeróbia

3

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

105

505542331

Resíduos do Nordeste, EIM

18.597.687,85

18.597.687,85

POVT-12-0659-FCOES-000004

Ampliação da Central de Valorização Orgânica - Unidade de Compostagem na Valnor

3

Contratada

Alentejo / Alto Alentejo

105

505255090

VALNOR - Valorização e Tratamento de Residuos
Sólidos, SA

3.415.244,46

3.415.244,46

2.390.671,12

POVT-12-0659-FCOES-000009

Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (TMB) dos Sistemas GESAMB, AMCAL e
RESIALENTEJO

3

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

105

506346773

GESAMB - Gestão Ambiental e de Residuos, EIM

17.453.744,51

17.453.744,51

14.835.682,83

POVT-12-0659-FCOES-000010

Valorização Orgânica -Tratamento Mecânico da Central da Resitejo

3

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

105

503914096

Resitejo - Associação de Gestão e Tratamento dos
Lixos do Médio Tejo

12.856.619,69

12.856.619,69

10.928.126,74

POVT-12-0659-FCOES-000011

Valorização de Resíduos Urbanos dos Sistemas Multimunicipais da Alta Estremadura e Oeste Ampliação

3

Contratada

Centro / Pinhal Litoral

105

503811866

VALORLIS - Valorização e Tratamento de Resíduos
Sólidos, S.A.

3.391.166,70

3.391.166,70

2.373.816,69

POVT-12-0659-FCOES-000012

Enquadramento da Central de Valorização Orgânica da SULDOURO no QREN

3

Contratada

Norte / Grande Porto

105

503693812

Suldouro - Valorização e Tratamento de Resíduos
Sólidos Urbanos, S.A.

3.609.985,04

3.609.985,04

2.526.989,53

POVT-12-0659-FCOES-000013

Ampliação do Tratamento Biológico por Digestão Anaeróbia da Central Valorização Orgânica
da Valnor

3

Contratada

Alentejo / Alto Alentejo

105

505255090

VALNOR - Valorização e Tratamento de Residuos
Sólidos, SA

7.102.567,61

7.102.567,61

4.971.797,33

POVT-12-0659-FCOES-000014

Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico - Ecoparque Braval 2ª Fase

3

Contratada

Norte / Ave

105

503730947

BRAVAL - Valorização e Tratamento de Resíduos
Sólidos, S.A.

11.987.976,44

11.987.976,44

10.189.779,97

POVT-12-0659-FCOES-000015

AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA CENTRAL DE COMPOSTAGEM DA RESIESTRELA

3

Contratada

Centro / Cova da Beira

105

507718232

RESIESTRELA - Valorização e Tratamento de
Resíduos Sólidos, S.A.

3.609.647,19

3.609.647,19

2.526.753,03

POVT-12-0660-FCOES-000001

SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – SELECTIVIDADE, VALORIZAÇÃO E
RECICLAGEM

1

Contratada

Norte / Tâmega

107

506967107

Municipio de Mondim de Basto

184.736,80

184.736,80

157.026,28

POVT-12-0660-FCOES-000002

Optimização das Unidades de Triagem de Aveiro e Coimbra do Sistema Multimunicipal do
Litoral Centro

1

Contratada

Centro / Baixo Mondego

105

503004405

ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, S.A.

10.588.161,63

10.588.161,63

6.352.896,98

POVT-12-0660-FCOES-000003

Aproveitamento Energético do Biogás Produzido no Aterro Sanitário da Figueira da Foz

1

Contratada

Centro / Baixo Mondego

105

503004405

ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, S.A.

POVT-12-0660-FCOES-000004

Optimização do sistema de triagem de materiais recicláveis do Sistema Multimunicipal da
Alta Estremadura

1

Contratada

Centro / Pinhal Litoral

105

503811866

VALORLIS - Valorização e Tratamento de Resíduos
Sólidos, S.A.

POVT-12-0660-FCOES-000005

Aproveitamento Energético do Biogás produzido no Aterro Sanitário de Abrantes

3

Contratada

Centro / Médio Tejo

105

505255090

VALNOR - Valorização e Tratamento de Residuos
Sólidos, SA

POVT-12-0660-FCOES-000006

Valorização Energética do Biogás do Aterro e Aumento da Eficácia da Unidade de Triagem da
Resiestrela, S. A.

3

Contratada

Centro / Cova da Beira

105

507718232

RESIESTRELA - Valorização e Tratamento de
Resíduos Sólidos, S.A.

714.911,33

714.911,33

428.946,80

3.292.216,33

3.292.216,33

1.975.329,80

801.590,69

801.590,69

480.954,41

2.108.588,21

2.108.588,21

1.265.152,93

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44

FEDER

1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

Eixo Prioritário 3 - Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma dos Açores (FC)

124.222.758,7

124.222.758,7

105.589.344,9

8.125.433,00

8.125.433,00

6.906.618,05

Portos dos Açores, SA

42.787.750,61

42.787.750,61

36.369.588,02

Portos dos Açores, SA

13.050.630,32

13.050.630,32

11.093.035,77

Região Autónoma dos Açores / Região Autónoma
106 dos Açores
672002426

Governo Regional dos Açores - Secretaria Regional
do Ambiente e do Mar

23.797.500,00

23.797.500,00

20.227.875,00

Região Autónoma dos Açores / Região Autónoma
107 dos Açores
509620515

TERAMB - Empresa Municipal de Gestão e
Valorização Ambiental da ilha Terceira, EEM

36.461.444,72

36.461.444,72

30.992.228,01

65.621.570,8

65.621.570,8

55.778.335,2

POVT-13-0157-FCOES-000001

Requalificação Ambiental das Bacias Hidrográficas das Lagoas das Furnas e Sete Cidades

1

Contratada

Região Autónoma dos Açores / Região Autónoma
105 dos Açores
512095850

SPRAçores - Sociedade de Promoção e Gestão
Ambiental, SA

POVT-13-0157-FCOES-000002

Requalificação e Reordenamento da Frente Marítima da Cidade da Horta

3

Contratada

Região Autónoma dos Açores / Região Autónoma
105 dos Açores
512077843

POVT-13-0157-FCOES-000004

Reordenamento do Porto da Madalena - Construção de infraestruturas e obras para
melhoramento das con

1

Contratada

Região Autónoma dos Açores / Região Autónoma
105 dos Açores
512077843

POVT-13-0157-FCOES-000005

Centros de Processamento de Residuos de Santa Maria, São Jorge, Pico e Faial e
Selagem/remoção de lixeiras

1

Contratada

POVT-13-0157-FCOES-000007

Central de Tratamento e Valorização de Resíduos da ilha Terceira

1

Aprovada

Eixo Prioritário 4 - Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma da Madeira (FC)
POVT-14-0158-FCOES-000001

LIGAÇÃO EM VIA EXPRESSO AO PORTO DO FUNCHAL

1

Contratada

Região Autónoma da Madeira / Região Autónoma
105 da Madeira
511271794

RAMEDM - Estradas da Madeira, S.A

31.707.711,52

31.707.711,52

26.951.554,79

POVT-14-0158-FCOES-000002

Infra-estruturas do porto do Porto Santo

3

Contratada

Região Autónoma da Madeira / Região Autónoma
105 da Madeira
511137753

APRAM - Administração dos Portos da Região
Autónoma da Madeira, SA

25.453.406,30

25.453.406,30

21.635.395,36

POVT-14-0158-FCOES-000003

3ª Fase do Aterro sanitário da ETRS da Meia Serra

3

Contratada

Região Autónoma da Madeira / Região Autónoma
105 da Madeira
511243138

Valor Ambiente Gestão e Administração de
Resíduos da Madeira

8.460.453,00

8.460.453,00

7.191.385,05

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44

FEDER

1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

Eixo Prioritário 5 - Infra-estruturas e Equipamentos para a Valorização Territorial e o Desenvolvimento Urbano (FEDER)
Açoes Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano

1.508.343.252,3

1.500.663.212,0

1.227.913.092,8

11.622.460,1

11.622.460,1

8.135.722,1

POVT-15-0142-FEDER-000004

Gestão integrada da mobilidade da Cova da Iria

3

Contratada

Centro / Médio Tejo

107

501280740

Município de Ourém

1.246.440,00

1.246.440,00

872.508,00

POVT-15-0142-FEDER-000005

Transporte a Pedido no Médio Tejo - Arranque

3

Contratada

Centro / Médio Tejo

107

502106506

Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

660.851,59

660.851,59

462.596,11

POVT-15-0142-FEDER-000013

Projecto CicloRia

3

Contratada

Centro / Baixo Vouga

107

506791238

Município da Murtosa

921.154,60

921.154,60

644.808,22

POVT-15-0142-FEDER-000021

Sistema de Videovigilância Parcial do Centro Histórico da Cidade de Coimbra com Grau de
Protecção 1

1

Contratada

Centro / Baixo Mondego

107

506415082

Câmara Municipal de Coimbra

238.806,58

238.806,58

167.164,61

POVT-15-0142-FEDER-000022

Eficiência Hídrica de edificios e espaços públicos - o caminho para a gestão sustentável da
água

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

107

508771935

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro Baixo Vouga

406.711,55

406.711,55

284.698,09

POVT-15-0142-FEDER-000023

Animação e Gestão do Espaço Público - Inventar a Cidade

3

Contratada

Norte / Ave

107

501306870

Município de Santo Tirso

1.703.585,02

1.703.585,02

1.192.509,51

POVT-15-0142-FEDER-000026

OLA - Operação de Desenvolvimento Urbano - Lousã Acessível

3

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

107

501121528

Câmara Municipal da Lousã

1.187.834,66

1.187.834,66

831.484,26

POVT-15-0142-FEDER-000034

Sistema Integrado de Gestão de Estacionamento na Cidade de Torres Vedras - SIGE

3

Contratada

Centro / Oeste

107

502173653

Câmara Municipal de Torres Vedras

1.268.704,02

1.268.704,02

888.092,81

POVT-15-0142-FEDER-000041

Slow-fast landscape

3

Contratada

Norte / Ave

107

501306870

Município de Santo Tirso

1.701.051,17

1.701.051,17

1.190.735,82

POVT-15-0142-FEDER-000050

E3DL - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E AMBIENTAL NOS CENTROS URBANOS DE DÃO-LAFÕES

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

107

508047790

Comunidade Intermunicipal da Região Dão-Lafões

561.250,00

561.250,00

392.875,00

POVT-15-0142-FEDER-000058

1ª AVENIDA - Dinamização económica e social da Baixa do Porto

3

Contratada

Norte / Grande Porto

105

506866432

Porto Vivo, SRU Sociedade de Reabilitação Urbana
da Baixa Portuense S.A.

1.103.399,94

1.103.399,94

772.379,96

POVT-15-0142-FEDER-000065

eParticipação EDD : Governação urbana com incremento da participação dos cidadãos

3

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

107

509364390

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central

622.671,00

622.671,00

435.869,70

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44

FEDER

1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

Requalificação da Rede de Escolas do Ensino Secundário

1.129.905.430,3

1.129.905.430,3

955.434.761,6

POVT-15-0245-FEDER-000001

Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário - Região do Alentejo,
Lote1

1

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

9.848.779,12

9.848.779,12

8.371.462,25

POVT-15-0245-FEDER-000002

Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário - Região do Alentejo, Lote
2

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

12.127.168,14

12.127.168,14

10.308.092,92

POVT-15-0245-FEDER-000003

Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário - Região Norte, Lote 3

1

Contratada

Norte / Grande Porto

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

40.487.276,49

40.487.276,49

34.414.185,02

POVT-15-0245-FEDER-000004

Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário - Regiões Norte e Centro,
Lote 4

1

Contratada

Norte / Grande Porto

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

22.539.862,78

22.539.862,78

19.158.883,36

POVT-15-0245-FEDER-000006

Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário - Região Centro: Leiria,
Lote 2AC1

1

Contratada

Centro / Pinhal Litoral

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

24.441.192,74

24.441.192,74

20.775.013,83

POVT-15-0245-FEDER-000007

Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário - Região Norte - Lote 2AN2

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

38.446.771,35

38.446.771,35

32.679.755,65

POVT-15-0245-FEDER-000008

Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário - Região Norte - Lote 2AN8

1

Contratada

Norte / Entre Douro e Vouga

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

39.317.536,41

39.317.536,41

33.419.905,95

POVT-15-0245-FEDER-000009

Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário - Região Centro: Coimbra,
Lote 2AC2

1

Contratada

Centro / Baixo Mondego

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

33.446.622,67

33.446.622,67

28.429.629,27

POVT-15-0245-FEDER-000010

Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário - Região Norte - Lote 2AN4

1

Contratada

Norte / Grande Porto

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

36.674.911,79

36.674.911,79

31.173.675,02

POVT-15-0245-FEDER-000011

Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário - Região Norte - Lote 2AN1

1

Contratada

Norte / Grande Porto

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

30.251.198,45

30.251.198,45

25.713.518,68

POVT-15-0245-FEDER-000012

Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário - Região Norte - Lote 2AN3

1

Contratada

Norte / Tâmega

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

21.211.232,82

21.211.232,82

18.029.547,90

POVT-15-0245-FEDER-000013

Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário - Região Centro - Lote
2AC4

1

Contratada

Centro / Baixo Mondego

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

21.377.681,64

21.377.681,64

18.171.029,39

POVT-15-0245-FEDER-000014

Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário - Região Centro: ViseuLote 2AC6

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

18.527.784,03

18.527.784,03

15.748.616,43

POVT-15-0245-FEDER-000015

Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário - Região Sul - Lote 2AS1

1

Contratada

Alentejo / Alto Alentejo

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

17.737.958,85

17.737.958,85

15.077.265,02

POVT-15-0245-FEDER-000016

Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário - Região Sul, Lote 2AS2

1

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

15.392.160,43

15.392.160,43

13.083.336,37

POVT-15-0245-FEDER-000017

Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário - Região Sul Lote 2AS3

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

18.827.740,46

18.827.740,46

16.003.579,39

POVT-15-0245-FEDER-000018

Kit Tecnológico nas Escolas Secundárias

1

Contratada

Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
101
Convergência
600053008por NUT
III de Estatistica e Planeamento da Educação
Gabinete

24.924.270,60

24.924.270,60

16.200.775,89

POVT-15-0245-FEDER-000019

Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário - Região Sul, Lote 2AS4

1

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

24.573.030,90

24.573.030,90

20.887.076,26

POVT-15-0245-FEDER-000020

Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário - Região Norte - Lote 2AN7

1

Contratada

Norte / Grande Porto

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

25.116.748,01

25.116.748,01

21.349.235,81

POVT-15-0245-FEDER-000021

Lote 2AIN1 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

7.173.632,80

7.173.632,80

6.097.587,88

POVT-15-0245-FEDER-000022

Lote 2AIN2 - Modernização e Requalificação de escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Norte / Douro

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

9.628.447,18

9.628.447,18

8.184.180,10

POVT-15-0245-FEDER-000023

Lote 2AIN3 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Norte / Cávado

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

8.132.560,43

8.132.560,43

6.912.676,37

POVT-15-0245-FEDER-000024

Lote 2AIN4 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Norte / Ave

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

10.579.539,96

10.579.539,96

8.992.608,97

POVT-15-0245-FEDER-000025

Lote 2AIN5 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Norte / Grande Porto

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

8.221.505,08

8.221.505,08

6.988.279,33

POVT-15-0245-FEDER-000026

Lote 2AN5 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Norte / Tâmega

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

21.994.430,68

21.994.430,68

18.695.266,08

POVT-15-0245-FEDER-000027

Lote 2AN6 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Norte / Grande Porto

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

23.994.990,02

23.994.990,02

20.395.741,52

POVT-15-0245-FEDER-000028

Lote 2AIC1 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Centro / Pinhal Litoral

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

7.542.298,41

7.542.298,41

6.410.953,65

POVT-15-0245-FEDER-000029

Lote 2AIC2 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

10.271.584,76

10.271.584,76

8.730.847,05

POVT-15-0245-FEDER-000030

Lote 2AIS1 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

7.376.358,78

7.376.358,78

6.269.904,96

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44
1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

FEDER
POVT-15-0245-FEDER-000031

Lote 2AIS2 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Litoral

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

6.591.787,02

6.591.787,02

POVT-15-0245-FEDER-000032

Lote 2AIS3 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

11.533.554,34

11.533.554,34

5.603.018,97
9.803.521,19

POVT-15-0245-FEDER-000033

Lote 2AS5 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Centro / Médio Tejo

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

16.789.545,30

16.789.545,30

14.271.113,50

POVT-15-0245-FEDER-000034

Lote 2AL2 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Centro / Oeste

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

15.876.790,05

15.876.790,05

13.495.271,54

POVT-15-0245-FEDER-000035

Lote 2AIL3 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Centro / Oeste

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

6.717.057,15

6.717.057,15

5.709.498,58

POVT-15-0245-FEDER-000036

Lote 2AC3 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Centro / Pinhal Litoral

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

20.717.944,99

20.717.944,99

17.610.253,24

POVT-15-0245-FEDER-000037

Lote 2AC5 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

19.702.733,30

19.702.733,30

16.747.323,30

POVT-15-0245-FEDER-000038

Lote 3EC2 – Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

21.393.453,72

21.393.453,72

18.184.435,66

POVT-15-0245-FEDER-000039

Lote 3EL3 – Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Centro / Oeste

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

13.184.887,77

13.184.887,77

11.207.154,60

POVT-15-0245-FEDER-000040

Lote 3EN1 – Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Norte / Ave

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

35.218.298,25

35.218.298,25

29.935.553,51

POVT-15-0245-FEDER-000041

Lote 3EN2 – Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Norte / Ave

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

18.424.996,28

18.424.996,28

15.661.246,83

POVT-15-0245-FEDER-000042

Lote 3EN3 – Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Norte / Entre Douro e Vouga

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

12.136.034,05

12.136.034,05

10.315.628,94

POVT-15-0245-FEDER-000043

Lote 3EN4 – Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

1

Contratada

Norte / Grande Porto

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

24.399.469,31

24.399.469,31

20.739.548,91

POVT-15-0245-FEDER-000044

Escola Canelas - EN9 - Modernização e requalificação de Escolas com Ensino Secundário

3

Contratada

Norte / Grande Porto

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

17.224.551,77

17.224.551,77

14.640.869,00

POVT-15-0245-FEDER-000045

Escola Almeida Garrett - EN9 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino
Secundário

3

Contratada

Norte / Grande Porto

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

8.449.087,70

8.449.087,70

7.181.724,55

POVT-15-0245-FEDER-000046

Escola Emídio Garcia - EN10 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino
Secundário

3

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

10.933.706,40

10.933.706,40

9.293.650,44

POVT-15-0245-FEDER-000047

Escola Cunha Rivara - ES8 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

3

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

8.465.301,32

8.465.301,32

7.195.506,12

POVT-15-0245-FEDER-000048

Escola Castelo de Paiva - EN7 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino
Secundário

3

Contratada

Norte / Tâmega

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

15.379.696,47

15.379.696,47

13.072.742,00

POVT-15-0245-FEDER-000049

Escola Vale de Cambra - Lote EN7 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino
Secundário

3

Contratada

Norte / Entre Douro e Vouga

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

12.657.214,00

12.657.214,00

10.758.631,90

POVT-15-0245-FEDER-000050

Escola Montemor o Novo - ES8 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino
Secundário

3

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

7.611.415,83

7.611.415,83

6.469.703,45

POVT-15-0245-FEDER-000051

Escola Conde Monsaraz - ES8 - Modernização e requalificação de escolas com Ensino
Secundário

3

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

7.560.814,44

7.560.814,44

6.426.692,27

POVT-15-0245-FEDER-000052

Escola de Vila Cova da Lixa - EN16 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino
Secundário

3

Contratada

Norte / Tâmega

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

7.249.383,88

7.249.383,88

6.161.976,30

POVT-15-0245-FEDER-000053

Escola Augusto Ferreira - ES12 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino
Secundário

3

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

9.508.876,29

9.508.876,29

8.082.544,85

POVT-15-0245-FEDER-000054

Escola de Felgueiras - EN14 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino
Secundário

3

Contratada

Norte / Tâmega

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

14.758.890,80

14.758.890,80

12.545.057,18

POVT-15-0245-FEDER-000056

Escola Moura - ES7 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

3

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

11.597.312,57

11.597.312,57

9.857.715,68

POVT-15-0245-FEDER-000057

Escola Hernani Cidade - ES7 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino
Secundário

3

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

6.144.721,60

6.144.721,60

5.223.013,36

POVT-15-0245-FEDER-000058

Escola Dr. Pascoal José de Mello - EC3 - Modernização e Requalificação de Escolas com
Ensino Secundá

3

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

6.490.430,50

6.490.430,50

5.516.865,92

POVT-15-0245-FEDER-000059

Escola Gafanha da Nazaré - EC5 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino
Secundário

3

Contratada

Centro / Baixo Vouga

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

11.183.540,63

11.183.540,63

9.506.009,54

POVT-15-0245-FEDER-000060

Escola Amarante - EN11 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

3

Contratada

Norte / Tâmega

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

11.814.282,95

11.814.282,95

10.042.140,51

POVT-15-0245-FEDER-000061

Escola Baião - EN11 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

3

Contratada

Norte / Tâmega

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

10.223.437,53

10.223.437,53

8.689.921,90

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44
1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

FEDER
POVT-15-0245-FEDER-000062

Escola Campo Maior - ES7 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino
Secundário

3

Contratada

Alentejo / Alto Alentejo

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

4.787.233,91

4.787.233,91

4.069.148,83

POVT-15-0245-FEDER-000063

Escola D.Dinis - EN6 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

3

Contratada

Norte / Ave

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

9.074.302,81

9.074.302,81

7.713.157,39

POVT-15-0245-FEDER-000064

Escola de Barcelos - EN16 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

3

Contratada

Norte / Cávado

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

8.687.291,06

8.687.291,06

7.384.197,40

POVT-15-0245-FEDER-000065

Escola Júlio Martins - EN13 - Modernização e Requalificação de escolas com Ensino
Secundário

3

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

10.312.790,47

10.312.790,47

8.765.871,90

POVT-15-0245-FEDER-000066

Escola D. Egas Moniz - EN17 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino
Secundário

3

Contratada

Norte / Tâmega

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

10.088.611,89

10.088.611,89

8.575.320,10

POVT-15-0245-FEDER-000067

Escola Soares Basto - EN8 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

3

Contratada

Norte / Entre Douro e Vouga

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

14.369.614,12

14.369.614,12

12.214.172,00

POVT-15-0245-FEDER-000068

Escola Mário Sacramento - EC4 - Modernização e Requalificação de escolas com Ensino
Secundário

3

Contratada

Centro / Baixo Vouga

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

13.921.061,22

13.921.061,22

11.832.902,04

POVT-15-0245-FEDER-000069

Escola Oliveira de Frades - EC4 - Modernização e Requalificação de escolas com Ensino
Secundário

3

Contratada

Centro / Dão-Lafões

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

12.764.248,75

12.764.248,75

10.849.611,44

POVT-15-0245-FEDER-000070

Escola Castêlo da Maia - EN15 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino
Secundário

3

Contratada

Norte / Grande Porto

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

8.248.711,64

8.248.711,64

7.011.404,89

POVT-15-0245-FEDER-000071

Escola de Marco de Canaveses - EN17 - Modernização e Requalificação de Escolas com
Ensino Secundário

3

Contratada

Norte / Tâmega

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

12.742.566,50

12.742.566,50

10.831.181,52

POVT-15-0245-FEDER-000072

Escola Augusto Gomes - EN15 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino
Secundário

3

Contratada

Norte / Grande Porto

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

9.953.151,43

9.953.151,43

8.460.178,72

POVT-15-0245-FEDER-000073

Escola de Ponte de Lima - EN6 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino
Secundário

3

Contratada

Norte / Minho-Lima

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

12.165.020,38

12.165.020,38

10.340.267,32

POVT-15-0245-FEDER-000074

Escola Padrão da Légua - EN 15 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino
Secundário

3

Contratada

Norte / Grande Porto

105

508069645

Parque Escolar, E.P.E.

12.666.334,14

12.666.334,14

10.766.384,02

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44

FEDER

1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

Infraestruturas e Equipamentos Desportivos

103.325.886,9

103.325.886,9

79.899.976,7

POVT-15-0353-FEDER-000001

Campo Municipal de Padrões - 3ª Fase (Arrelvamento)

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

107

502704977

Município de Sever do Vouga

375.063,31

375.063,31

262.544,31

POVT-15-0353-FEDER-000002

Empreitada de Arrelvamento do Estádio Municipal-Campo de Jogos Dr. Augusto Amado
Aguilar, em Cuba

1

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

107

500832935

Município de Cuba

275.700,76

275.700,76

192.990,53

POVT-15-0353-FEDER-000005

Estádio Municipal das Ademas - Construções do relvado sintético

1

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

107

506563774

Câmara Municipal da Golegã

407.102,63

407.102,63

284.971,84

POVT-15-0353-FEDER-000006

Relvamento do Campo de Futebol de Mora

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

107

501129103

Município de Mora

297.489,44

297.489,44

208.242,61

POVT-15-0353-FEDER-000007

O Primeiro Relvado do Municipio de Mira

1

Contratada

Centro / Baixo Mondego

107

506724530

Município de Mira

397.979,98

397.979,98

278.585,99

POVT-15-0353-FEDER-000008

Arrelvamento Sintético do Grande Campo de Jogos de Arruda dos Vinhos

1

Contratada

Centro / Oeste

107

505307685

Município de Arruda dos Vinhos

276.460,80

276.460,80

193.522,56

POVT-15-0353-FEDER-000010

Requalificação do Campo Engº Lopo de Carvalho - Execução de Relvado Sintético

1

Contratada

Centro / Médio Tejo

107

501216839

Município de Ferreira do Zêzere

245.000,00

245.000,00

171.500,00

POVT-15-0353-FEDER-000011

Relvado Sintético do Estádio Municipal de Vagos

3

Contratada

Centro / Baixo Vouga

107

506912833

Município de Vagos

651.497,60

651.497,60

456.048,32

POVT-15-0353-FEDER-000012

Requalificação do Campo Municipal de Jogos de Sobral de Monte Agraço

1

Contratada

Centro / Oeste

107

505410850

Município de Sobral de Monte Agraço

276.095,00

276.095,00

193.266,50

POVT-15-0353-FEDER-000013

Arrelvamento do Campo de Futebol da Atalaia

1

Contratada

Centro / Médio Tejo

107

506899250

Municipio de Vila Nova da Barquinha

840.576,50

840.576,50

588.403,55

POVT-15-0353-FEDER-000014

Arrelvamento do Estádio Municipal José Gomes Palmeiro da Costa

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

107

506556590

Município de Estremoz

407.821,47

407.821,47

285.475,03

POVT-15-0353-FEDER-000015

Campo de Futebol Vilhena de Carvalho em Relva Sintética

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

107

506625419

Municipio de Almeida - Câmara Municipal

322.400,27

322.400,27

225.680,19

POVT-15-0353-FEDER-000016

Campo de Futebol Sintético - Zona Desportiva da Batalha

1

Contratada

Centro / Pinhal Litoral

107

501290206

Município da Batalha

787.000,00

787.000,00

550.900,00

POVT-15-0353-FEDER-000017

Centro de Alto Rendimento de Sangalhos-Velódromo Nacional

3

Contratada

Centro / Baixo Vouga

107

501294163

Município da Anadia

10.748.691,31

10.748.691,31

9.136.387,61

POVT-15-0353-FEDER-000018

Construção do Estádio Municipal (Complexo desportivo de Belmonte)

3

Contratada

Centro / Cova da Beira

107

506695956

Municipio de Belmonte

965.142,86

965.142,86

675.600,00

POVT-15-0353-FEDER-000019

Instalação de Relvado Sintético no Campo de Futebol de Alvito

1

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

107

501288120

Município do Alvito

437.042,21

437.042,21

305.929,55

POVT-15-0353-FEDER-000020

Valorização do Campo Municipal da Boavista - Colocação do Piso Sintético

1

Contratada

Norte / Tâmega

107

502678917

Município do Castelo de Paiva

333.174,50

333.174,50

233.222,14

POVT-15-0353-FEDER-000021

Remodelação e Arrelvamento do Campo de Jogos de Gandarada e Beneficiação Geral das
Instalações.

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

107

506855368

Municipio de Mortágua

586.698,36

586.698,36

410.688,85

POVT-15-0353-FEDER-000023

Colocação de Piso em Relva Sintética no Campo de Futebol - Parque Desportivo Municipal

1

Contratada

Centro / Médio Tejo

107

501181857

Município do Sardoal

325.383,55

325.383,55

227.768,49

POVT-15-0353-FEDER-000024

Estádio Municipal - 1ª e 2ª fases

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

107

505371600

Município de Vila Nova de Poiares

776.104,63

776.104,63

543.273,25

POVT-15-0353-FEDER-000025

Reabilitação do Campo Munic. de S.Mateus-Relvamento Sintético e Beneficiação de
Bancadas e Balneário

3

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

107

507011937

Municipio de Pedrogão Grande

965.142,86

965.142,86

675.600,00

POVT-15-0353-FEDER-000026

Recuperação e Readaptação do Estádio Municipal de Vinhais

3

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

501156003

Câmara Municipal de Vinhais

878.130,00

878.130,00

614.691,00

POVT-15-0353-FEDER-000028

Requalificação do Complexo Desportivo- Arrelvamento Artificial do Estádio Municipal de Vila
V. Rodão

1

Contratada

Centro / Beira Interior Sul

107

506642798

Câmara Municipal de Vila Velha de Rodão

287.435,19

287.435,19

201.204,63

POVT-15-0353-FEDER-000030

Campo de Jogos de Pampilhosa da Serra

3

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

107

506811883

Municipio de Pampilhosa da Serra

965.142,86

965.142,86

675.600,00

POVT-15-0353-FEDER-000031

Estádio Municipal de Mêda - Primeiro Relvado/Reparação e Beneficiação

3

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

107

505161974

Município de Mêda

740.475,31

740.475,31

518.332,72

POVT-15-0353-FEDER-000032

Implementação de Pavimento em Relva Artificial no Campo de Futebol Dr. Eduardo Ralha

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

107

506833232

Municipio de Arganil

257.045,75

257.045,75

179.932,02

POVT-15-0353-FEDER-000033

Estádio Municipal da Retorta - 2ª Fase

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

107

506731324

Município de Castanheira de Pera

298.000,00

298.000,00

208.600,00

POVT-15-0353-FEDER-000035

Remodelação e Requalificação Integrada do Campo de Futebol Municipal de Barrancos

1

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

107

501081216

Municipio de Barrancos

852.016,82

852.016,82

596.411,77

POVT-15-0353-FEDER-000036

Beneficiação do Campo Dr. Cunha Rivara

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

107

501258027

Município de Arraiolos

508.012,33

508.012,33

355.608,63

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44
1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

FEDER
POVT-15-0353-FEDER-000037

Parque Desportivo de Arronches- Arrelvamento do Campo de Jogos

1

Contratada

Alentejo / Alto Alentejo

107

501155996

Câmara Municipal de Arronches

593.864,98

593.864,98

415.705,49

POVT-15-0353-FEDER-000038

O Meu Primeiro Relvado

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

107

506605930

Município de Ansião

564.977,19

564.977,19

395.484,03

POVT-15-0353-FEDER-000039

Construção de Parque Desportivo de Moimenta da Beira - Primeiro Relvado

3

Contratada

Norte / Douro

107

506664686

Câmara Municipal de Moimenta da Beira

965.142,86

965.142,86

675.600,00

POVT-15-0353-FEDER-000040

Campo de Jogos Relvado de Ponte da Barca

3

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

505676770

Município de Ponte da Barca

965.142,86

965.142,86

675.600,00

POVT-15-0353-FEDER-000042

Construção e Instalação de um Grande Campo de Jogos em Miranda do Douro

3

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

506806898

Municipio de Miranda do Douro

965.142,86

965.142,86

675.600,00

POVT-15-0353-FEDER-000043

Grande Campo de Jogos em Relva Artificial de Ourique

1

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

107

506876330

Municipio de Ourique

297.959,36

297.959,36

208.571,56

POVT-15-0353-FEDER-000045

Relvado Sintético no Estádio Municipal de Manteigas

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

107

506632946

Câmara Municipal de Manteigas

367.688,01

367.688,01

257.381,60

POVT-15-0353-FEDER-000047

Arrelvamento do Campo de Futebol Monforte

1

Contratada

Alentejo / Alto Alentejo

107

506873412

Municipio de Monforte

262.075,00

262.075,00

183.452,50

POVT-15-0353-FEDER-000048

Beneficiação do Estádio Municipal

1

Contratada

Centro / Baixo Vouga

107

506791238

Município da Murtosa

283.883,51

283.883,51

198.718,46

POVT-15-0353-FEDER-000050

Complexo Desportivo de São Jorge/ Fase I - Relvado Sintético e Obras Complementares

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

107

506778037

Municipio de Penela

488.071,57

488.071,57

341.650,10

POVT-15-0353-FEDER-000051

Arrelvamento e Requalificação do Campo de Jogos do Calvário

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

107

501834117

Município do Redondo

383.250,56

383.250,56

268.275,39

POVT-15-0353-FEDER-000053

Arrelvamento Sintético do Campo de Jogos de Vidigueira

1

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

107

501143734

Município de Vidigueira

813.847,27

813.847,27

569.693,08

POVT-15-0353-FEDER-000054

Grande Campo de Jogos de Vila Nova de Foz Coa - Arrelvamento do Estádio Municipal

1

Contratada

Norte / Douro

107

506829197

Municipio de Vila Nova de Foz Côa

320.208,37

320.208,37

224.145,86

POVT-15-0353-FEDER-000058

Requalificação do Campo de Jogos do Sporting Clube Courense - Aplicação de Relvado
Sintetico -19/08

1

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

506632938

Município de Paredes de Coura

330.152,58

330.152,58

231.106,81

POVT-15-0353-FEDER-000059

Construção e Instalação de Campo Relvado Sintético no Estádio Municipal Dr. Fernando
Henrique Lopes

1

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

107

501143726

Município de Trancoso

POVT-15-0353-FEDER-000069

Centro de Alto Rendimento de Surf de Peniche

3

Contratada

Centro / Oeste

107

506812820

Câmara Municipal de Peniche

POVT-15-0353-FEDER-000070

Requalificação do Campo Municipal das Chãs

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

107

506770664

POVT-15-0353-FEDER-000071

Parque Desportivo do Salgueirinho - Arrelvamento Sintético do Campo de Jogos / Bancadas e
Balnearios

3

Contratada

Alentejo / Alto Alentejo

107

POVT-15-0353-FEDER-000072

Construção/Instalação de Campo Relvado Sintético

1

Contratada

Centro / Dão-Lafões

POVT-15-0353-FEDER-000074

O Primeiro Relvado e Instalações de Apoio do Estádio Municipal de Mondim de Basto (2ª
candidatura)

1

Contratada

POVT-15-0353-FEDER-000075

Modernização do Campo de Jogos dos Outeiros

1

POVT-15-0353-FEDER-000077

Centro de Excelência e Alto Rendimento para o Badminton

POVT-15-0353-FEDER-000078
POVT-15-0353-FEDER-000080

293.042,72

293.042,72

205.129,90

1.094.823,53

1.094.823,53

930.600,00

Município de Vouzela

614.256,99

614.256,99

429.979,89

506865517

Câmara Municipal de Gavião

949.289,74

949.289,74

664.502,82

107

506684920

Município de Carregal do Sal

245.003,83

245.003,83

171.502,68

Norte / Tâmega

107

506967107

Municipio de Mondim de Basto

557.434,34

557.434,34

390.204,04

Contratada

Alentejo / Alto Alentejo

107

501170162

Município de Marvão

298.663,57

298.663,57

209.064,50

3

Contratada

Centro / Oeste

107

501222634

Camara Municipal das Caldas da Rainha

3.996.648,07

3.996.648,07

3.397.150,86

Complexo Desportivo de Vimioso - Grande Campo de Jogos em Relvado Sintético

3

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

506627888

Câmara Municipal de Vimioso

965.142,85

965.142,85

675.600,00

Construção do Parque Desportivo de Vila Nova de Paiva

3

Contratada

Centro / Dão-Lafões

107

506809323

Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva

776.357,13

776.357,13

543.450,00

POVT-15-0353-FEDER-000082

Estádio Municipal de Fornelos

3

Contratada

Norte / Tâmega

107

506349381

Câmara Municipal de Resende

965.142,86

965.142,86

675.600,00

POVT-15-0353-FEDER-000083

Campo Relvado Sintético - Sabrosa

1

Contratada

Norte / Douro

107

506824942

Municipio de Sabrosa

295.631,86

295.631,86

206.942,30

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44
1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

FEDER
POVT-15-0353-FEDER-000084

Construção do Complexo Desportivo de Freixo de Espada à Cinta

3

Contratada

Norte / Douro

107

506884937

Municipio de Freixo de Espada à Cinta

825.691,22

825.691,22

577.983,85

POVT-15-0353-FEDER-000085

Estádio Municipal Morber

3

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

500843139

Municipio de Caminha

955.000,00

955.000,00

668.500,00

POVT-15-0353-FEDER-000087

Campo de Futebol Engº Augusto Nogueira Pereira - Beneficiação/Construção de Balneários e
Bancada

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

107

506613399

Município de Góis

878.955,46

878.955,46

615.268,82

POVT-15-0353-FEDER-000088

Complexo Desportivo Municipal Relvado Sintetico

1

Contratada

Alentejo / Alto Alentejo

107

506809560

Câmara Municipal de Sousel

468.831,64

468.831,64

328.182,14

POVT-15-0353-FEDER-000090

Complexo Desportivo de Alandroal

3

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

107

506772527

Município de Alandroal

965.142,86

965.142,86

675.600,00

POVT-15-0353-FEDER-000093

Car Surf - Nazaré

1

Contratada

Centro / Oeste

107

507012100

Municipio da Nazaré

721.372,64

721.372,64

613.166,74

POVT-15-0353-FEDER-000094

Centro de Alto Rendimento de Rio Maior - Natação

3

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

107

505656000

Câmara Municipal de Rio Maior

1.932.951,32

1.932.951,32

1.643.008,62

POVT-15-0353-FEDER-000095

Centro de Alto Rendimento de Gaia

3

Contratada

Norte / Grande Porto

107

505335018

Município de Vila Nova de Gaia

POVT-15-0353-FEDER-000096

Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho

3

Contratada

Centro / Baixo Mondego

107

501272976

Município de Montemor-o-Velho

POVT-15-0353-FEDER-000101

Construção de um Pavilhão Multiusos

3

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

107

505987449

POVT-15-0353-FEDER-000103

Construção do Polidesportivo Municipal de Mêda

3

Contratada

Centro / Beira Interior Norte

107

505161974

POVT-15-0353-FEDER-000115

Requalificação de Infra-estrutura Desportiva - Pavilhão Desportivo de Alvaiázere

1

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

107

506605949

POVT-15-0353-FEDER-000122

Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Oliveira de Azeméis

3

Contratada

Norte / Entre Douro e Vouga

107

506302970

POVT-15-0353-FEDER-000124

Piscinas Cobertas da Cidade de Tarouca

3

Contratada

Norte / Douro

107

506753905

POVT-15-0353-FEDER-000125

Piscina Municipal de Arganil

3

Contratada

Centro / Pinhal Interior Norte

107

506833232

POVT-15-0353-FEDER-000128

Concepção/Construção do Pavilhão Desportivo de Fiães

3

Contratada

Norte / Entre Douro e Vouga

107

501157280

POVT-15-0353-FEDER-000138

Pavilhão Desportivo de Murça

3

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

POVT-15-0353-FEDER-000139

Requalificação das Piscinas Municipais de Évora

1

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

POVT-15-0353-FEDER-000149

Construção da Pista de Atletismo no Parque Desportivo Municipal de Almeirim

1

Contratada

POVT-15-0353-FEDER-000152

Piscinas Cobertas Municipal do Peso da Régua

3

POVT-15-0353-FEDER-000156

Pavilhão Gimnodesportivo de Maceda

POVT-15-0353-FEDER-000158

Zona Desportiva Municipal - Pista de Atletismo e Instalações de Apoio

POVT-15-0353-FEDER-000159

6.778.000,00

6.778.000,00

5.761.300,00

14.850.789,59

14.850.789,59

12.623.171,15

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

1.359.600,00

1.359.600,00

951.720,00

Município de Mêda

1.359.600,00

1.359.600,00

951.720,00

Câmara Municipal de Alvaiázere

572.407,48

572.407,48

400.685,24

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis

897.112,38

897.112,38

627.978,67

Câmara Municipal de Tarouca

1.534.548,71

1.534.548,71

1.074.184,10

Municipio de Arganil

1.840.930,02

1.840.930,02

1.288.651,01

Município de Santa Maria da Feira

1.089.756,53

1.089.756,53

762.829,57

506862763

Município de Murça

1.301.600,83

1.301.600,83

911.120,57

107

504828576

Câmara Municipal de Évora

320.000,00

320.000,00

224.000,00

Alentejo / Lezíria do Tejo

107

501273433

Município de Almeirim

430.245,57

430.245,57

301.171,90

Contratada

Norte / Douro

107

506829260

Município do Peso da Régua

2.520.464,58

2.520.464,58

1.764.325,21

3

Contratada

Centro / Baixo Vouga

107

501306269

Município de Ovar

1.359.600,00

1.359.600,00

951.720,00

3

Contratada

Norte / Tâmega

107

501091823

Município de Felgueiras

273.889,74

273.889,74

191.722,81

Construção do Pavilhão Desportivo Municipal

3

Contratada

Centro / Dão-Lafões

107

501306234

Município de Oliveira de Frades

1.265.527,77

1.265.527,77

885.869,44

POVT-15-0353-FEDER-000164

Construção das Piscinas Municipais de Alcáçovas

3

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

107

506151174

Município de Viana do Alentejo

1.951.250,00

1.951.250,00

1.365.875,00

POVT-15-0353-FEDER-000167

Pavilhão Desportivo Municipal do Seixo

3

Contratada

Norte / Douro

107

506359670

Município de Vila Real

2.380.185,00

2.380.185,00

1.666.129,50

POVT-15-0353-FEDER-000170

Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf de Viana do Castelo

3

Contratada

Norte / Minho-Lima

107

506037258

Município de Viana do Castelo

866.666,67

866.666,67

736.666,67

POVT-15-0353-FEDER-000171

Centro de Alto Rendimento de Surf

3

Contratada

Centro / Baixo Vouga

107

505931192

Câmara Municipal de Aveiro

924.007,55

924.007,55

785.406,42

POVT-15-0353-FEDER-000172

CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE REMO (1.ª FASE) - POCINHO - VILA NOVA DE FOZ CÔA

3

Contratada

Norte / Douro

107

506829197

Municipio de Vila Nova de Foz Côa

6.237.364,16

6.237.364,16

5.301.759,54

POVT-15-0353-FEDER-000173

Centro de Alto Rendimento da Golegã – Desportos Equestres

3

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

107

506563774

Câmara Municipal da Golegã

2.327.724,41

2.327.724,41

1.978.565,75

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44

FEDER

1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

Redes de Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional

220.632.332,0

219.921.501,6

154.442.632,4

POVT-15-0439-FEDER-000001

Apetrechamento da Faculdade de Ciências da Saúde

3

Contratada

Centro / Cova da Beira

109

502083514

Universidade da Beira Interior

8.576.878,80

8.576.878,80

6.003.815,16

POVT-15-0439-FEDER-000015

Ampliação do Pavilhão Desportivo da Universidade do Minho, Gualtar - Braga

3

Contratada

Norte / Cávado

109

680047360

Serviços de Acção Social da Universidade do Minho

1.229.179,75

1.229.179,75

860.425,83

POVT-15-0439-FEDER-000029

PM 3.1 Sub-unidade III

3

Contratada

Centro / Baixo Mondego

109

501617582

Universidade de Coimbra

8.108.673,90

8.108.673,90

5.676.071,73

POVT-15-0439-FEDER-000033

Escola superior de tecnologia e gestão de Beja - 2ª fase

3

Contratada

Alentejo / Baixo Alentejo

109

680038671

Instituto Politécnico de Beja

5.990.000,00

5.990.000,00

4.193.000,00

POVT-15-0439-FEDER-000037

Construção e equipamento das novas instalações da Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto

3

Contratada

Norte / Grande Porto

109

501413197

Universidade do Porto

22.436.628,20

22.436.628,20

15.705.639,74

POVT-15-0439-FEDER-000038

Construção e equipamento das novas instalações do Instituto Ciências Biomédicas Abel
Salazar

3

Contratada

Norte / Grande Porto

109

501413197

Universidade do Porto

32.756.483,43

32.756.483,43

22.929.538,40

POVT-15-0439-FEDER-000045

Construção e apetrechamento do edificio das ciências veterinárias - bloco de laboratórios
(bloco I).

3

Contratada

Norte / Douro

109

501345361

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

9.387.325,96

9.387.325,96

6.571.128,17

POVT-15-0439-FEDER-000053

Infra-estruturas do ensino Superior IPL/Caldas da Rainha

3

Contratada

Centro / Oeste

109

506971244

Instituto Politécnico de Leiria

3.578.578,63

3.578.578,63

2.505.005,04

POVT-15-0439-FEDER-000055

Infra-estruturas do ensino Superior IPL/Peniche

3

Contratada

Centro / Oeste

109

506971244

Instituto Politécnico de Leiria

3.662.914,70

3.662.914,70

2.564.040,29

POVT-15-0439-FEDER-000056

Projecto de Reabilitação da antiga Fabrica dos Leoes - Complexo de Arquitectura e Artes
Visuais - 2ª

3

Contratada

Alentejo / Alentejo Central

109

501201920

Universidade de Évora

4.538.576,30

4.538.576,30

3.177.003,41

POVT-15-0439-FEDER-000064

Empreitada de remodelação de espaços para criação de novos laboratórios e salas de aula.

1

Contratada

Centro / Baixo Mondego

109

600081583

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

805.000,00

805.000,00

563.500,00

POVT-15-0439-FEDER-000066

Reabilitação do património edificado do Instituto Politécnico de Bragança

3

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

109

600013758

Instituto Politécnico de Bragança

1.998.360,81

1.998.360,81

1.398.852,57

POVT-15-0439-FEDER-000070

Campus da Talagueira - Bloco Pedagógico da Escola Superior de Artes Aplicadas

3

Contratada

Centro / Beira Interior Sul

109

504152980

Instituto Politécnico de Castelo Branco

5.015.353,00

5.015.353,00

3.510.747,10

POVT-15-0439-FEDER-000074

Edifício para a Escola Superior de Saúde (Nova Escola de Saúde - 1ª Fase)

3

Contratada

Centro / Baixo Vouga

109

501461108

Universidade de Aveiro

13.140.907,79

13.140.907,79

9.198.635,45

POVT-15-0439-FEDER-000075

Complexo Interdisciplinar de Ciências Físicas Aplicadas á Nanotecnologia e à Oceanografia

3

Contratada

Centro / Baixo Vouga

109

501461108

Universidade de Aveiro

5.511.521,92

5.511.521,92

3.858.065,34

POVT-15-0439-FEDER-000076

Complexo Pedagógico da Escola Superior de Enfermagem

3

Contratada

Norte / Minho-Lima

109

503761877

Inst. Politécnico de Viana do Castelo

3.784.273,11

3.784.273,11

2.648.991,18

POVT-15-0439-FEDER-000078

Laboratório de Paisagem

3

Contratada

Norte / Ave

107

505948605

Município de Guimarães

1.627.273,97

1.627.273,97

1.139.091,78

POVT-15-0439-FEDER-000085

Construção do Centro de Cultura Contemporâneo

3

Contratada

Centro / Beira Interior Sul

107

501143530

Município de Castelo Branco

5.971.594,44

5.971.594,44

4.180.116,11

POVT-15-0439-FEDER-000086

Fundação Nadir Afonso (Sede)

3

Contratada

Norte / Alto Trás-os-Montes

107

501205551

Municipio do Concelho de Chaves

6.370.250,65

6.370.250,65

4.459.175,46

POVT-15-0439-FEDER-000087

Centro de Convenções e Espaço Cultural do Convento S. Francisco

3

Contratada

Centro / Baixo Mondego

107

506415082

Câmara Municipal de Coimbra

22.203.849,24

22.203.849,24

15.542.694,47

POVT-15-0439-FEDER-000089

Plataforma das artes

3

Contratada

Norte / Ave

107

505948605

Município de Guimarães

14.679.664,29

14.679.664,29

10.275.765,00

POVT-15-0439-FEDER-000093

Escola Superior de Desporto de Rio Maior

3

Contratada

Alentejo / Lezíria do Tejo

109

501403906

Instituto Politécnico de Santarém

10.062.875,71

10.062.875,71

7.044.013,00

POVT-15-0439-FEDER-000099

PM 0.1 Colégio da Graça-Centro de Documentação 25 Abril/PM 0.2 Colégio da Graça-Ct.
Estudos Sociais

3

Contratada

Centro / Baixo Mondego

109

501617582

Universidade de Coimbra

3.782.863,85

3.782.863,85

2.648.004,69

POVT-15-0439-FEDER-000104

Casa das Artes e da Criatividade

3

Contratada

Norte / Entre Douro e Vouga

107

506538575

Município de São João da Madeira

4.714.608,86

4.714.608,86

3.300.226,20

POVT-15-0439-FEDER-000106

Unidade de Cuidados Continuados e Paliativos Jean Piaget/Nordeste

3

Aprovada

Norte / Alto Trás-os-Montes

213

501048740

Instituto Piaget - Coop. para o Desenvolvimento
Humano, Integral e Ecológico, CRL

2.369.434,54

1.658.604,18

1.658.604,18

POVT-15-0439-FEDER-000108

Construção do Novo Centro de Educação Ambiental na Cidade de Torres Vedras

3

Contratada

Centro / Oeste

107

502173653

Câmara Municipal de Torres Vedras

1.349.909,05

1.349.909,05

944.936,33

POVT-15-0439-FEDER-000111

Pousada dos Hermínios na Covilhã

3

Contratada

Centro / Cova da Beira

105

500792933

Enatur - Empresa Nacional de Turismo, SA

16.979.351,09

16.979.351,09

11.885.545,76

42.857.143,0

35.887.933,0

30.000.000,0

POVT-15-0598-FEDER-000001

Iniciativa JESSICA - (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)

1

Contratada

Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
207
Convergência
3752805 por NUT
III Holding Fund
JESSICA

42.857.143,00

35.887.933,00

30.000.000,00

Iniciativa JESSICA

Anexo X - Operações aprovadas por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)
PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euros
Candidatura / Operação

Eixo Prioritário

Montantes Aprovados

Identificação do Beneficiário

Código

Designação

Tipo

Estado

Localização
(NUTS II / NUTS III)

Tipologia

NIF

Designação

Custo Total
Elegível

Despesa Pública

Fundo

Montante Fundo
de tipologia FSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total Programa
Operacional

4.711.601.267,48 4.562.977.839,13 3.775.007.404,90

Fundo de Coesão

3.154.408.224,39 3.013.464.836,40 2.504.295.194,44

FEDER

1.557.193.043,09 1.549.513.002,73 1.270.712.210,46

Eixo Prioritário 6 - Assistência Técnica (FEDER)

48.849.790,8

48.849.790,8

42.799.117,7

1.570.384,15

1.570.384,15

1.334.826,52

Secretaria-Geral do Ministério da Administração
Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
101
Convergência
600014665por NUT III
Interna

117.000,82

117.000,82

99.450,70

Contratada

Direcção-Geral do Ordenamento do Território e
Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
101
Convergência
600040020por NUT III
Desenvolvimento Urbano

91.559,65

91.559,65

77.825,70

Assistência Técnica POVT-2009

1

Contratada

Secretaria-Geral do ex-Ministério das Obras
Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
101
Convergência
600080463por NUT III
Públicas Transportes e Comunicações

4.485.484,74

4.485.484,74

3.812.662,01

Assistência Técnica às Acções Inovadoras para o desenvolvimento urbano, E.P. IX do POVT 2009

1

Contratada

Direcção-Geral do Ordenamento do Território e
Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
101
Convergência
600040020por NUT III
Desenvolvimento Urbano

191.466,50

191.466,50

162.746,53

POVT-16-0173-FEDER-000006

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ORGANISMO INTERMÉDIO - INAG, I.P.

1

Contratada

Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
103
Convergência
510306624por NUT
III Portuguesa do Ambiente, I.P
Agência

416.891,35

416.891,35

354.357,66

POVT-16-0173-FEDER-000007

Assistência Técnica POVT-Eixo V 2007-2008

1

Contratada

Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
106
Convergência
511280521por NUT
III de Desenvolvimento Regional
Instituto

82.691,15

82.691,15

70.287,48

POVT-16-0173-FEDER-000008

Assistência Técnica POVT - Eixo V 2009

1

Contratada

Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
106
Convergência
511280521por NUT
III de Desenvolvimento Regional
Instituto

196.901,85

196.901,85

167.366,57

POVT-16-0173-FEDER-000009

ASSISTENCIA TECNICA POVT - 2010

1

Contratada

Secretaria-Geral do ex-Ministério das Obras
Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
101
Convergência
600080463por NUT III
Públicas Transportes e Comunicações

8.966.665,00

8.966.665,00

7.621.665,00

POVT-16-0173-FEDER-000010

Assistência Técnica às “Acções Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano”, E.P. IX do POVT
- 2010

1

Contratada

Direcção-Geral do Ordenamento do Território e
Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
101
Convergência
600040020por NUT III
Desenvolvimento Urbano

93.049,21

93.049,21

79.091,83

POVT-16-0173-FEDER-000011

Assistência Técnica - Organismo Intermédio - INAG, I.P. - 2010

1

Contratada

Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
103
Convergência
510306624por NUT
III Portuguesa do Ambiente, I.P
Agência

294.473,25

294.473,25

250.302,29

POVT-16-0173-FEDER-000012

Assistência Técnica POVT - Eixo V 2010

1

Contratada

Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
106
Convergência
511280521por NUT
III de Desenvolvimento Regional
Instituto

253.775,79

253.775,79

215.709,42

POVT-16-0173-FEDER-000013

Assistência Técnica OI Açores -2010

1

Contratada

Direcção Regional do Planeamento e Fundos
Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
106
Convergência
672002540por NUT III
Estruturais

40.495,96

40.495,96

34.421,57

POVT-16-0173-FEDER-000014

Assistência Técnica da SG-MAI/EMGFC - 2010

1

Contratada

Secretaria-Geral do Ministério da Administração
Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
101
Convergência
600014665por NUT III
Interna

348.984,91

348.984,91

296.637,17

POVT-16-0173-FEDER-000015

ASSISTÊNCIA TÉCNICA POVT - 2011

1

Contratada

Secretaria-Geral do ex-Ministério das Obras
Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
101
Convergência
600080463por NUT III
Públicas Transportes e Comunicações

4.235.000,00

4.235.000,00

3.599.749,82

POVT-16-0173-FEDER-000016

Assistência Técnica às "Acções Inovadoras para o desenvolvimento Urbano", E. P. IX do POVT
- 2011

1

Contratada

Direcção-Geral do Ordenamento do Território e
Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
101
Convergência
600040020por NUT III
Desenvolvimento Urbano

209.489,39

209.489,39

178.065,98

POVT-16-0173-FEDER-000017

Assistência Técnica - Organismo Intermédio - INAG, I.P. - 2011

1

Contratada

Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
103
Convergência
510306624por NUT
III Portuguesa do Ambiente, I.P
Agência

673.910,00

673.910,00

572.824,00

POVT-16-0173-FEDER-000018

Assistência Técnica POVT - Eixo V - 2011

1

Contratada

Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
106
Convergência
511280521por NUT
III de Desenvolvimento Regional
Instituto

165.639,78

165.639,78

140.793,81

POVT-16-0173-FEDER-000019

Assistência Técnica da SG-MAI/EMGFC - 2011

1

Contratada

Secretaria-Geral do Ministério da Administração
Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
101
Convergência
600014665por NUT III
Interna

282.489,57

282.489,57

240.116,13

POVT-16-0173-FEDER-000020

Assistência Técnica OI Açores 2011

1

Contratada

Direcção Regional do Planeamento e Fundos
Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
106
Convergência
672002540por NUT III
Estruturais

22.994,51

22.994,51

19.545,33

POVT-16-0173-FEDER-000021

Assistência Técnica OI Açores

1

Contratada

Direcção Regional do Planeamento e Fundos
Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
106
Convergência
672002540por NUT III
Estruturais

44.930,00

44.930,00

40.437,00

POVT-16-0173-FEDER-000022

Assistência Técnica às "Acções Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano", E.P. IX do POVT
- 2012

1

Contratada

Direcção-Geral do Ordenamento do Território e
Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
101
Convergência
600040020por NUT III
Desenvolvimento Urbano

125.000,00

125.000,00

106.250,00

POVT-16-0173-FEDER-000023

Assistência Técnica POVT - Eixo V 2012

1

Contratada

Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
106
Convergência
511280521por NUT
III de Desenvolvimento Regional
Instituto

POVT-16-0173-FEDER-000024

Assistência Técnica POVT (2012 - 2015)

1

Contratada

Secretaria-Geral do ex-Ministério das Obras
Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
101
Convergência
600080463por NUT III
Públicas Transportes e Comunicações

POVT-16-0173-FEDER-000025

Assistência Técnica da SG-MAI/EMGFC - 2012

1

Contratada

Assistência Técnica - Organismo Intermédio - INAG, I.P. - 2012

1

Contratada

POVT-16-0173-FEDER-000001

Assistência Técnica do POVT - 2007/2008

1

Contratada

Secretaria-Geral do ex-Ministério das Obras
Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
101
Convergência
600080463por NUT III
Públicas Transportes e Comunicações

POVT-16-0173-FEDER-000002

Assistência Técnica da SG -MAI/Estrutura de Missão do Programa-Quadro SOLID (EMGFC)

1

Contratada

POVT-16-0173-FEDER-000003

Assistência técnica às “Acções Inovadoras para o desenvolvimento urbano” Eixo prioritário IX
do POVT

1

POVT-16-0173-FEDER-000004
POVT-16-0173-FEDER-000005

POVT-16-0173-FEDER-000026

Para preencher as colunas 3, 4, 5 e 6 consultar as tabelas de domínio de SI QREN (ver também Norma IFDR nº 3/2009 relativa à monitorização operacional e financeira).
Na coluna 12 deve ser inscrita a fração (relativa à coluna 11) do montante fundo de tipologia FSE.

200.512,63

200.512,63

180.461,37

24.744.595,00

24.744.595,00

22.270.135,00

Secretaria-Geral do Ministério da Administração
Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
101
Convergência
600014665por NUT III
Interna

545.881,30

545.881,30

491.293,17

Multiregional Convergência por NUT II / Multiregional
103
Convergência
510306624por NUT
III Portuguesa do Ambiente, I.P
Agência

449.524,25

449.524,25

382.095,61

Anexo XI - Regulamentação Específica / Calendário de concursos por Eixo Prioritário

PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território

Concurso do ano
Eixo Prioritário

Eixo Prioritário 1 - Redes e Equipamentos
Estruturantes Nacionais de Transportes e
Mobilidade Sustentável (FC)

Regulamentação Específica / Tipologia de operação

Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade
Sustentável

Data de aprovação / alteração dos
Critérios de Seleção pela Comissão de
Acompanhamento

Cód. Concurso / refª
concurso

Data de Abertura

Data de Encerramento

27-04-2012

POVT-50-2007-02

21-12-2007

20-10-2010

27-04-2012

POVT-50-2011-43

06-06-2011

20-06-2011

27-04-2012

NORTE-50-2008-01

27-10-2008

31-03-2011

27-04-2012

POVT-51-2007-05

21-12-2007

22-12-2011

27-04-2012

POVT-51-2012-57

11-12-2012

17-12-2012

16-02-2012

POVT-46-2008-13

01-04-2008

29-08-2008

16-02-2012

POVT-46-2009-27

01-07-2009

30-12-2009

16-02-2012

POVT-46-2012-52

22-10-2012

30-11-2012

16-02-2012

POVT-46-2012-53

22-10-2012

30-11-2012

16-02-2012

ALENT-54-2009-01

19-05-2009

31-12-2009

16-02-2012

ALENT-54-2009-03

15-07-2009

31-12-2010

16-02-2012

NORTE-54-2009-06

18-12-2009

15-03-2010

16-02-2012

CENTRO-54-2010-08

21-06-2010

29-10-2010

16-02-2012

ALENT-54-2010-04

15-09-2010

31-12-2010

16-02-2012

ALENT-54-2010-05

22-09-2010

31-12-2010

16-02-2012

CENTRO-54-2010-09

04-10-2010

12-11-2010

16-02-2012

NORTE-54-2010-12

23-11-2010

03-12-2010

16-02-2012

NORTE-54-2010-13

02-12-2010

14-12-2010

16-02-2012

NORTE-54-2011-14

17-01-2011

31-12-2011

16-02-2012

ALENT-54-2011-01

18-05-2011

13-06-2011

16-02-2012

ALENT-54-2011-02

20-05-2011

13-06-2011

16-02-2012

NORTE-54-2011-15

24-05-2011

02-06-2011

16-02-2012

ALENT-54-2011-03

01-06-2011

13-06-2011

16-02-2012

POVT-54-2012-49

18-09-2012

30-11-2012

16-02-2012

POVT-33-2007-04

28-12-2007

29-02-2008

16-02-2012

POVT-33-2008-17

16-06-2008

15-09-2008

16-02-2012

POVT-33-2009-25

11-05-2009

15-09-2009

16-02-2012

POVT-33-2010-33

17-05-2010

30-06-2010

16-02-2012

POVT-33-2010-34

24-05-2010

04-06-2010

16-02-2012

POVT-33-2011-42

30-05-2011

03-06-2011

16-02-2012

POVT-33-2011-45

17-10-2011

19-10-2011

16-02-2012

POVT-33-2012-47

17-09-2012

26-10-2012

16-02-2011

POVT-34-2008-10

17-03-2008

15-12-2008

16-02-2011

POVT-34-2009-29

05-08-2009

26-02-2010

16-02-2011

POVT-34-2010-39

23-08-2010

29-10-2010

16-02-2011

POVT-34-2012-46

18-04-2012

18-05-2012

15-11-2007

POVT-35-2008-14

01-04-2008

30-06-2008

15-11-2007

POVT-35-2008-19

16-12-2008

10-03-2009

15-11-2007

POVT-35-2009-28

06-07-2009

26-10-2009

15-11-2007

POVT-35-2010-35

14-06-2010

01-10-2010

15-11-2007

POVT-35-2011-41

17-01-2011

28-01-2011

16-02-2012

ALENT-36-2010-01

12-01-2010

03-05-2010

16-02-2012

ALENT-36-2011-01

16-03-2011

16-05-2011

16-02-2012

NORTE-36-2011-02

03-06-2011

14-06-2011

16-02-2012

CENTRO-36-2011-04

04-02-2011

31-03-2011

16-02-2012

ALENT-36-2010-04

03-11-2010

31-01-2011

27-04-2012

POVT-55-2007-01

21-12-2007

22-12-2011

27-04-2012

POVT-55-2012-51

17-10-2012

23-11-2012

23-11-2012

POVT-59-2007-06

28-12-2007

30-04-2008

23-11-2012

POVT-59-2009-26

01-06-2009

15-09-2009

Rede Estruturante de Abastecimento de Água e Saneamento

Ciclo Urbano da Água "Vertente em Baixa - Modelo Não Verticalizado

Combate à Erosão e Defesa Costeira
Eixo Prioritário 2 - Sistemas Ambientais e
de Prevenção, Gestão e Monitorização de
Riscos (FC)

Recuperação do Passivo Ambiental

Prevenção e Gestão de Riscos

Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos – Acções Materiais

Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva Fundo de Coesão

Infra-estruturas Nacionais para a Valorização de
Resíduos Sólidos Urbanos

Anexo XI - Regulamentação Específica / Calendário de concursos por Eixo Prioritário

PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território

Concurso do ano
Eixo Prioritário

Regulamentação Específica / Tipologia de operação

Data de aprovação / alteração dos
Critérios de Seleção pela Comissão de
Acompanhamento

Cód. Concurso / refª
concurso

Data de Abertura

Data de Encerramento

23-11-2012

POVT-59-2012-55

04-12-2012

15-01-2013

16-02-2012

CENTRO-60-2010-04

20-12-2010

28-01-2011

16-02-2012

NORTE-60-2010-05

19-10-2010

29-10-2010

16-02-2012

POVT-60-2012-56

04-12-2012

15-01-2013

15-11-2007

POVT-57-2008-11

31-03-2008

22-12-2011

16-02-2012

POVT-58-2008-12

31-03-2008

22-12-2011

16-02-2012

POVT-58-2012-50

28-09-2012

30-11-2012

16-02-2012

POVT-58-2012-58

21-12-2012

21-01-2013

15-11-2007

POVT-42-2008-08

10-03-2008

20-06-2008

15-11-2007

POVT-42-2009-22

24-04-2009

29-05-2009

02-02-2009

POVT-45-2008-07

04-01-2008

31-03-2008

02-02-2009

POVT-45-2009-23

04-05-2009

30-06-2009

02-02-2009

POVT-45-2010-32

26-04-2010

28-05-2010

02-02-2009

POVT-45-2010-37

16-08-2010

17-09-2010

02-02-2009

POVT-45-2010-40

03-11-2010

30-11-2010

02-02-2009

POVT-45-2012-48

17-09-2012

15-10-2012

15-11-2007

POVT-53-2008-09

13-03-2008

31-07-2008

15-11-2007

POVT-53-2008-18

15-09-2008

27-03-2009

15-11-2007

POVT-53-2009-24

04-05-2009

30-06-2009

15-11-2007

POVT-53-2009-31

07-09-2009

09-10-2009

Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional

28-03-2008

POVT-39-2008-16

12-05-2008

29-08-2008

Requalificação da Rede de Escolas dos 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico

22-01-2009

POVT-97-2009-20

16-02-2009

13-03-2009

Reabilitação Urbana / Iniciativa Comunitária Jessica

28-10-2010 (*)

POVT-98-2010-36

16-07-2009

06-08-2010

15-11-2007

POVT-73-2007-03

21-12-2007

31-03-2008

15-11-2007

POVT-73-2008-15

02-05-2008

15-12-2008

15-11-2007

POVT-73-2009-21

16-03-2009

31-03-2009

15-11-2007

POVT-73-2009-30

07-09-2009

31-12-2009

15-11-2007

POVT-73-2010-38

18-08-2010

30-09-2010

15-11-2007

POVT-73-2011-44

22-08-2011

09-09-2011

15-11-2007

POVT-73-2012-54

26-11-2012

31-12-2012

Infra-estruturas Nacionais para a Valorização de
Resíduos Sólidos Urbanos

Eixo Prioritário 1 - Redes e Equipamentos
Estruturantes Nacionais de Transportes e
Mobilidade Sustentável (FC)

Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade
Otimização Sustentável
da Gestão de Resíduos

Eixo Prioritário 3 - Redes e
Equipamentos Estruturantes da Região
Autónoma dos Açores (FC)

Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma dos Açores

Eixo Prioritário 4 - Redes e Equipamentos
Estruturantes da Região Autónoma da
Madeira (FC)

Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma da Madeira

Acções Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano

Requalificação
da Rede de Escolas com Ensino Secundário

Eixo Prioritário 5 - Infra-estruturas e
Equipamentos para a Valorização
Territorial e o Desenvolvimento Urbano
(FEDER)
Infra -Estruturas e Equipamentos Desportivos

Eixo Prioritário 6 - Assistência Técnica
(FEDER)

Assistência Técnica

(*) Aprovação dos critérios dos Fundos de Desenvolvimento Urbano, no âmbito da Iniciativa JESSICA

Anexo XII - Processo de seleção por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)

PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euro
Processo de seleção por concurso e/ou períodos de candidatura
Total até 31-12-2012
Dotação de
Fundo

Eixo Prioritário

Em aberto a 31-12-2012

Fundo

Dos quais decididos

Nº

Nº
Montante

Candidaturas apresentadas

Tempos médios de decisão
(**)

Encerrados a 31-12-2012

Fundo

Nº

Fundo concurso

% do PO

Nº

Dias
previstos

Fundo em
candidaturas
aprovadas

Dias efetivos

Nº

Custo total
previsto

Candidaturas admitidas

Investimento
médio por
candidatura

Nº

Investimento
médio por
candidatura

Custo total
previsto

Total (*)

4.342.544.223

80

6.199.900.000

143%

3

29.400.000

77

6.170.500.000

69

4.312.262.326

120

219

1.559

10.890.545.530

6.985.597

862

7.345.579.588

8.521.554

Fundo Coesão

3.059.965.525

58

4.763.400.000

156%

3

29.400.000

55

4.734.000.000

48

2.958.927.555

120

243

1.089

8.251.668.650

7.577.290

592

5.305.859.041

8.962.600

FEDER

1.282.578.698

22

1.436.500.000

112%

0

0

22

1.436.500.000

21

1.353.334.771

120

179

470

2.638.876.880

5.614.632

270

2.039.720.547

7.554.521

864.970.245

5

1.988.500.000

230%

0

0

5

1.988.500.000

5

1.258.736.608

120

291

26

2.520.233.931

96.932.074

21

2.477.254.970

117.964.522

1.784.995.280

49

2.533.500.000

142%

2

26.000.000

47

2.507.500.000

42

1.538.823.267

120

242

1052

5.324.818.703

5.061.615

562

2.515.686.285

4.476.310

Rede Estruturante de Abastecimento de
Água e Saneamento

19

1.399.000.000

0

0

19

1.399.000.000

16

832.004.126

120

287

560

3.706.385.024

6.618.545

186

1.402.845.631

7.542.181

Combate à Erosão e Defesa Costeira

8

239.000.000

0

0

8

239.000.000

7

94.260.089

120

145

68

333.156.130

4.899.355

47

152.979.365

3.254.880

Recuperação do Passivo Ambiental

4

209.500.000

0

0

4

209.500.000

4

60.468.457

120

241

25

111.630.679

4.465.227

22

98.318.289

4.469.013

Prevenção e Gestão de Riscos

10

175.000.000

0

0

10

175.000.000

10

163.276.229

120

224

363

318.803.885

878.248

278

265.120.831

953.672

Empreendimento de Fins Múltiplos do
Alqueva Fundo de Coesão

2

345.000.000

0

0

2

345.000.000

1

226.994.601

120

160

14

450.911.037

32.207.931

12

314.216.976

26.184.748

Infra-estruturas Nacionais para a
Valorização de
Resíduos Sólidos Urbanos

6

166.000.000

2

26.000.000,00

4

140.000.000

4

161.819.765

120

191

22

403.931.948

18.360.543

17

282.205.192

16.600.305

EP 1 - Redes e Equipamentos
Estruturantes Nacionais de Transportes e
Mobilidade Sustentável

EP 2 - Sistemas Ambientais e de
Prevenção, Gestão e Monitorização de
Riscos (FC)

EP 3 - Redes e Equipamentos Estruturantes
da Região Autónoma dos Açores (FC)

175.000.000

1

70.000.000

40%

0

0

1

70.000.000

0

105.589.345

120

312

7

259.610.909

37.087.273

6

245.911.409

40.985.235

EP 4 - Redes e Equipamentos Estruturantes
da Região Autónoma da Madeira (FC)

235.000.000

3

171.400.000

73%

1

3.400.000

2

168.000.000

1

55.778.335

120

78

4

147.005.107

36.751.277

3

67.006.377

22.335.459

1.214.000.000

15

1.346.000.000

111%

0

0

15

1.346.000.000

15

1.310.535.654

120

183

439

2.573.697.179

5.862.636

244

1.977.137.535

8.103.023

Acções Inovadoras para o Desenvolvimento
Urbano

2

40.000.000

0

0

2

40.000.000

2

16.102.061

120

222

69

86.032.227

1.246.844

36

39.746.007

1.104.056

Requalificação
da Rede de Escolas com Ensino Secundário

6

950.000.000

0

0

6

950.000.000

6

955.434.762

120

92

75

1.364.799.041

18.197.321

74

1.357.281.622

18.341.644

Infra -Estruturas e Equipamentos
Desportivos

4

101.000.000

0

0

4

101.000.000

4

86.214.627

120

229

177

393.386.135

2.222.521

88

151.691.476

1.723.767

Equipamentos Estruturantes do Sistema
Urbano Nacional

1

225.000.000

0

0

1

225.000.000

1

222.784.204

120

169

114

680.335.682

5.967.857

45

385.561.288

8.568.029

Iniciativa Comunitária JESSICA

1

30.000.000

0

0

1

30.000.000

1

30.000.000

1

42.857.143

42.857.143

1

42.857.143

42.857.143

Requalificação da Rede de Escolas dos 2.º e
3.º Ciclo do Ensino Básico

1

0

0

0

1

0

1

0

3

6.286.950

2.095.650

0

0

0

7

90.500.000

0

0

7

90.500.000

6

42.799.118

31

65.179.701

2.102.571

26

62.583.012

2.407.039

EP 5 - Infra-estruturas e Equipamentos
para a Valorização Territorial e o
Desenvolvimento Urbano (FEDER)

EP 6 - Assistência Técnica (FEDER)

68.578.698

132%

120

111

(Continua)

Notas
(*) No caso do PO Valorização do Território apresentar totalizadores por Fundo.
(**) Tempos médios de decisão aferidos entre a entrada da candidatura e a data de comunicação ao beneficiário.
Especificação de conceitos
Candidaturas apresentadas = Total de candidaturas submetidas a um concurso ou período de candidatura (fechado ou em contínuo/aberto). Nos casos de concursos ou períodos de candidatura fechados apenas se consideram as candidaturas submetidas dentro dos prazos estabelecidos nos respetivos avisos.
Candidaturas admitidas = Total de candidaturas apresentadas que cumprem os requisitos de admissibilidade aplicáveis e que, portanto, são aceites pela autoridade de gestão para integrar o processo de seleção.
Taxa de admissibilidade (admitidas/apresentadas) = Taxas calculadas com informação relativa às candidaturas admitidas/candidaturas apresentadas com análise de admissibilidade concluída.
Taxa de aprovação bruta (aprovadas/apresentadas) = Taxas calculadas com informação relativa às candidaturas aprovadas/candidaturas apresentadas com análise de admissibilidade concluída.
Taxa de aprovação líquida (aprovadas/admitidas) = Taxas calculadas com informação relativa às candidaturas aprovadas/candidaturas admitidas com análise de mérito concluída.
Taxa de contratação (contratos/aprovadas) = Taxas calculadas com informação relativa a contratos celebrados/operações aprovadas. Estas taxas refletem, o desfasamento temporal entre o momento da aprovação (decisão final) e o momento da contratação.
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Anexo XII - Processo de seleção por Eixo Prioritário até 31.12.12 (valores acumulados)

PROGRAMA:

Programa Operacional Valorização do Território
unid: euro

(continuação)

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)

Eixo Prioritário
Candidaturas

Custo total

Candidaturas

Custo total

Candidaturas

Custo total

Nº

Total (*)

69%

80%

66%

71%

97%

96%

800

Fundo Coesão

75%

81%

73%

70%

99%

95%

FEDER

59%

78%

54%

71%

93%

EP 1 - Redes e Equipamentos
Estruturantes Nacionais de Transportes e
Mobilidade Sustentável

81%

98%

77%

87%

EP 2 - Sistemas Ambientais e de
Prevenção, Gestão e Monitorização de
Riscos (FC)

75%

67%

73%

Rede Estruturante de Abastecimento de
Água e Saneamento

62%

57%

Combate à Erosão e Defesa Costeira

84%

Recuperação do Passivo Ambiental

Fundo

Candidaturas

Fundo

3.792.909.089

97%

88%

566

2.497.808.970

98%

84%

99%

234

1.295.100.119

94%

96%

95%

91%

19

907.218.370

95%

72%

59%

99%

99%

540

1.460.215.148

98%

95%

62%

52%

99%

98%

178

769.261.143

97%

92%

91%

82%

71%

98%

100%

46

94.260.089

100%

100%

92%

98%

92%

85%

100%

100%

22

60.468.457

100%

100%

Prevenção e Gestão de Riscos

81%

86%

79%

66%

100%

100%

266

160.930.097

99%

99%

Empreendimento de Fins Múltiplos do
Alqueva Fundo de Coesão

100%

100%

100%

98%

100%

100%

11

213.475.596

92%

94%

Infra-estruturas Nacionais para a
Valorização de
Resíduos Sólidos Urbanos

77%

70%

77%

59%

100%

100%

17

161.819.765

100%

100%

EP 3 - Redes e Equipamentos Estruturantes
da Região Autónoma dos Açores (FC)

100%

100%

83%

55%

100%

100%

4

74.597.117

80%

71%

EP 4 - Redes e Equipamentos Estruturantes
da Região Autónoma da Madeira (FC)

100%

100%

100%

102%

100%

100%

3

55.778.335

100%

100%

EP 5 - Infra-estruturas e Equipamentos
para a Valorização Territorial e o
Desenvolvimento Urbano (FEDER)

56%

77%

51%

71%

92%

99%

208

1.252.301.001

94%

96%

Acções Inovadoras para o Desenvolvimento
Urbano

54%

47%

33%

29%

63%

69%

20

14.311.141

91%

89%

Requalificação
da Rede de Escolas com Ensino Secundário

99%

99%

96%

91%

100%

100%

72

955.434.762

100%

100%

Infra -Estruturas e Equipamentos
Desportivos

51%

39%

51%

38%

100%

100%

87

83.021.689

99%

96%

Equipamentos Estruturantes do Sistema
Urbano Nacional

39%

57%

34%

53%

87%

98%

28

169.533.409

72%

76%

Iniciativa Comunitária JESSICA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

30.000.000

100%

100%

Requalificação da Rede de Escolas dos 2.º e
3.º Ciclo do Ensino Básico;

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0%

0%

EP 6 - Assistência Técnica (FEDER)

96%

100%

96%

78%

100%

100%

26

42.799.118

100%

100%
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Anexo XIII - Tipologias de intervenção e principais beneficiários por Eixo Prioritário/Domínio de Intervenção

Eixo I - Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável

Tipologias de Intervenção

Beneficiários

Regulamentos Específicos Aplicáveis

Construção e modernização de infraestruturas ferroviárias de âmbito nacional e internacional inseridas nas Redes
Transeuropeias de Transportes, nomeadamente nos projetos prioritários 3. (Eixo de comboios de alta velocidade do Sudoeste
da Europa) e 16. (Eixo ferroviário de transporte de mercadorias Sines/Algeciras-Madrid-Paris), designadamente a Ligação
Ferroviária de passageiros e mercadorias Sines/Lisboa - Caia – Madrid. Poderão também ser incluídas neste âmbito as
intervenções complementares que sejam essenciais para a operacionalização das infraestruturas ferroviárias, designadamente
as relativas a acessibilidades, sistemas de sinalização e telecomunicações, construção e/ou ampliação de estações, ligações às
redes energéticas, entre outras

Construção e modernização das linhas e troços da rede ferroviária de passageiros e de mercadorias, interfaces e ligações a
portos incluídos. Poderão também ser incluídas neste âmbito as intervenções complementares que sejam essenciais para a
operacionalização das infraestruturas ferroviárias, designadamente as relativas a acessibilidades, sistemas de sinalização e
telecomunicações, construção e/ou ampliação de estações, ligações às redes energéticas, entre outras
Entidades Públicas (Administração Pública
Directa e Indirecta do Estado e Empresas
Públicas ou de capitais públicos) e entidades
concessionárias de serviços públicos que
Construção e/ou modernização de vias da Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T), incluindo a conclusão dos itinerários operem na área dos transportes,
acessibilidades ou logística.
principais da rede rodoviária nacional, designadamente o IC17 CRIL Buraca - Pontinha, e o IP4

Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de
Transportes e Mobilidade Sustentável

Construção e modernização de infraestruturas no âmbito dos sistemas ferroviários urbanos limpos e sustentáveis, que visem
melhorar a acessibilidade e o descongestionamento das cidades e das suas periferias

Modernização e requalificação dos portos e da sua capacidade operativa, reforço das acessibilidades às infraestruturas
portuárias, logísticas e centros intermodais. Inclui as intervenções nos portos que fazem parte das Redes Transeuropeias de
Transportes, bem como as intervenções nos portos que promovam a criação de condições para o aumento das quotas de
mercado marítimo de mercadorias, por efeito da transferência de tráfegos rodoviários e favoreçam a articulação multimodal, e
por essa via se enquadrem na alínea b) do número 1 do Artigo 2º do Regulamento (CE) Nº 1084/2006
Ciclo Urbano da Água
Infra-estruturas em “alta” de abastecimento de água;

Infra-estruturas de “alta e baixa integradas” de abastecimento de água;

Infra-estruturas em “baixa” de abastecimento de água;

Infra-estruturas em “alta” de drenagem e tratamento de águas residuais;

• Municípios e suas associações, Serviços
Municipalizados;
• Sector Empresarial Local;
• Concessionárias municipais ou
intermunicipais; Concessionárias
multimunicipais;
• Administração directa ou indirecta do
Estado;
• Serviços da administração pública local.

Rede Estruturante de Abastecimento de Água e
Saneamento

Ciclo Urbano Água - Vertente em Baixa - Modelo Não
Verticalizado

Infra-estruturas de “alta e baixa integradas” de drenagem e tratamento de águas residuais;

Infra-estruturas em “baixa” de drenagem e tratamento de águas residuais.
Defesa Costeira

Ações integradas de defesa e reabilitação costeira e prevenção de risco, envolvendo o seguinte tipo de intervenções: obras de
proteção costeira; intervenções visando a eliminação de riscos naturais para pessoas e bens em praias e frentes marítimas,
incluindo a alimentação artificial de praias; proteção e recuperação de sistemas dunares e de estabilização de arribas; retirada
de ocupações urbanas em zonas de risco, com reconstituição dos sistemas de proteção; execução de recifes artificiais; obras
de transposição de sedimentos em barras; obras de restabelecimento da adução de sedimentos à costa em bacias
hidrográficas; execução de armadilhas de sedimentos e sua reutilização; reforço de cotas de zonas baixas ameaçadas pelas
águas; reforço de margens e execução de diques e comportas contra o avanço de águas sujeita a influência de marés e às
cheias; obras de manutenção ou otimização do equilíbrio hidrodinâmico

Ações de monitorização, classificação e de delimitação de zonas de risco, ameaçadas pelas águas do mar ou de instabilidade de
arribas litorais, no sentido de conter a ocupação antrópica em áreas de risco, nomeadamente: identificação de zonas
ameaçadas pelas águas; investigação sobre estabilidade geológica dos terrenos costeiros e previsão da evolução de arribas
ativas; avaliação a médio e longo prazo sobre cenários de defesa, retirada ou misto de troços em situação de zonas sujeita ao
avanço das águas; levantamentos aerofotogramétricos; levantamentos topo hidrográficos; contenção da ocupação ou
densificação de zonas vulneráveis e retirada programada de ocupações de zonas de risco; proteção e/ou reorientação
programada de atividades sensíveis ou estratégicas em zonas vulneráveis; identificação e apoio a atividades sustentáveis de
valorização de zonas costeiras vulneráveis.

Entidades Públicas (Administração directa ou
indirecta do Estado e Municípios e suas
Associações), Empresas Públicas ou de capitais Combate à Erosão e Defesa Costeira
públicos e Entidades Privadas sem fins
lucrativos

Realização de ações de suporte à decisão e à monitorização no domínio dos riscos naturais, designadamente: compreensão
dos ciclos naturais de sedimentos e estudos para o seu restabelecimento; identificação de soluções sustentáveis de
transposições de barras; identificação e reutilização de sedimentos em fim de ciclo; identificação de caudais de mitigação para
equilíbrio fisiográfico das margens em zonas vulneráveis; compreensão das correntes na plataforma continental e o
comportamento dos fundos marinhos na sua faixa ativa de mobilização dos sedimentos; estudos de impactes ambientais para
as soluções selecionadas; ações com vista a definição de regimes de salvaguarda dos recursos naturais e identificação de áreas
de risco

Recuperação dos Passivos Ambientais
Projectos de descontaminação de solos prioritários, quer pela dimensão das áreas afectadas, quer pela sensibilidade dos Entidades Públicas (Administração directa ou
Recuperação do Passivo Ambiental
ecossistemas afectados
indirecta do Estado e Municípios e suas
Associações), Empresas Públicas ou de capitais
públicos e Entidades Privadas sem fins
Reabilitação de Locais Contaminados e Zonas Extractivas
Projectos de reabilitação ambiental de áreas degradadas afectas às indústrias extractivas
lucrativos

Anexo XIII - Tipologias de intervenção e principais beneficiários por Eixo Prioritário/Domínio de Intervenção
Tipologias de Intervenção

Beneficiários

Regulamentos Específicos Aplicáveis

Prevenção e Gestão de Riscos
Identificar e corrigir as vulnerabilidades do território:

Eixo II – Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos

·
Identificar e corrigir as vulnerabilidades do território e dos riscos colectivos associados a situações de vulnerabilidade
decorrentes de causas naturais, designadamente inundações, seca, fogos florestais e torrentes e aluviões em zonas críticas,
devido à geologia e orografia do terreno, de modo a evitar novas situações de perigo. Promover mecanismos que permitam a
modernização dos planos de emergência e de intervenção, como sejam instrumentos técnico/operacionais de optimização da
resposta, na perspectiva de redução das perdas associadas a catástrofes e calamidades.

·
O conjunto de acções a desenvolver inclui, nomeadamente, projectos de criação e implementação de sistemas de
monitorização e de informação, produção e/ou actualização e divulgação de cartografia digital temática e outros instrumentos
de caracterização do espaço territorial por níveis de risco, bem como a elaboração e actualização de planos de emergência
gerais ou especiais para os diversos riscos, bem como intervenções de controlo e defesa contra cheias.

Construir o Sistema Nacional de Gestão de Emergência
·
Reorganizar o Sistema de Comunicações, criar a Rede de Centros de Gestão de Emergências e implementar um sistema
de salvaguarda da Rede Nacional de Recursos Estratégicos, introduzindo novas tecnologias, de forma a optimizar a eficiência
comunicativa, através de redes de comunicações interoperáveis, com cobertura, que permitam a monitorização do sistema e
das infra-estruturas e equipamentos, garantindo-se uma eficiente mobilização e orientação operacional dos dispositivos de
socorro e de operações de protecção civil.
Prevenção e Gestão de Riscos
·
Construir o Sistema Nacional de Gestão de Emergências assente no princípio da inovação tecnológica, incluindo centrais
integradas de emergência e redes de monitorização e controlo, propiciadoras de considerável valor na gestão de dados e Entidades Públicas (Administração directa ou
informação, favorecendo a partilha e a acção de todos os agentes e uma resposta eficaz.
indirecta do Estado, Municípios e suas
Associações), Empresas Públicas ou de capitais
públicos e Entidades Privadas sem fins
Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos lucrativos.
Ações Materiais
Valorizar as organizações e os agentes de protecção e socorro
·
Valorizar as organizações e os agentes de protecção e socorro, através da criação dos sistemas de gestão da rede
nacional/regional operacional de 1ª intervenção e de Gestão de Meios de Protecção e Socorro. Pretende-se, nomeadamente,
promover a instalação de instrumentos de localização nas viaturas e de equipamentos informáticos em veículos de combate a
incêndios.

·
Consolidar a rede de equipamentos físicos dos agentes de protecção civil e socorro, através, designadamente, da
ampliação do Centro Nacional de Operações de Socorro e da criação de novos centros alternativos, em locais com
vulnerabilidades específicas, dotados de meios, equipamentos e veículos para operações de prevenção de riscos e combate a
incêndios e operações de socorro de protecção civil, que reforcem as capacidades operacionais e assegurem a dimensão e a
rapidez de resposta à emergência.

·
Criar uma Estrutura de Informação para situação de catástrofe, que permita, designadamente, a divulgação e adopção
por parte de todos os cidadãos, de medidas de prevenção e auto-protecção, tornando-os, em situações de desastre, parceiros
determinantes dos agentes de protecção civil.

·

Reforçar as competências técnicas e operacionais ao nível Nacional, Regional e Municipal.

Estruturar a Rede de Protecção Civil
·
Estruturar a Rede de Protecção Civil, através do reforço do sistema de Protecção Civil Nacional e Regional, dotando-o de
meios adequados, através da criação de um conjunto de infra-estruturas fundamentais, incluindo a requalificação e
reorganização de Centros Municipais de Protecção Civil.
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva

Infraestruturas e equipamentos da rede primária do Alqueva, que compreendem a construção de barragens complementares,
EDIA - Empresa de Desenvolvimento das InfraEmpreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva
captações, estações elevatórias, circuitos hidráulicos, adutores e a construção de mini-hídricas integradas no sistema de
estruturas do Alqueva, S.A.
abastecimento de água de Alqueva, estão incluídos nos subsistemas de Alqueva, Ardila e Pedrogão.
Valorização de Resíduos Urbanos
Reforço da capacidade de tratamento de RUB através da instalação ou ampliação de unidades de TMB e de unidades de
valorização orgânica de RUB recolhidos seletivamente, bem como de valorização de subprodutos dessas unidades, podendo
incluir, nomeadamente, as componentes de recolha seletiva, estações de transferência), triagem de material recolhido
indiferenciadamente, compostagem ou digestão anaeróbia e infraestruturas complementares necessárias ao funcionamento
(p.e. estações de tratamento de lixiviados)
Unidades de produção de combustível derivado de resíduos (CDR) e outras intervenções que visem otimizar os serviços
ambientais, como seja instalação ou requalificação de unidades de triagem, bem como de otimização das redes de recolha
seletiva, unidades de valorização energética da fração-resto não reciclável proveniente das TMB e ETAR e valorização
energética do biogás produzido a partir do tratamento de RU, com vista a produção de energia elétrica e combustível

Ações de âmbito nacional e regional de promoção da prevenção da produção de resíduos e de mobilização dos cidadãos para
melhoria do seu comportamento ambiental.

• Administração directa ou indirecta do
Estado;
• Municípios, suas associações e Serviços
Municipalizados;
• Concessionárias municipais ou
intermunicipais;
• Concessionárias multimunicipais;
• Sector empresarial local;
• Outras entidades públicas ou privadas com
competências neste Domínio, mediante
contratualização com as entidades previstas
nos pontos anteriores

Infra-estruturas Nacionais para a Valorização de Resíduos
Sólidos Urbanos

Optimização da Gestão de Resíduos

Anexo XIII - Tipologias de intervenção e principais beneficiários por Eixo Prioritário/Domínio de Intervenção
Tipologias de Intervenção

Beneficiários

Regulamentos Específicos Aplicáveis

Energias Renováveis e Eficiência Energética

Projetos de investimentos em equipamentos de cogeração de elevada eficiência, nos termos do Decreto-Lei n.º 23/2010, de
25 de Março, e respetivas redes de distribuição urbana de energia térmica, geridos diretamente por municípios ou empresas
públicas municipais ou no quadro de contratos de concessão
Sistemas de conversão descentralizada de energia e sistemas de utilização de energia, suportados por um processo de
auditoria energética, nomeadamente:
i) Utilização racional de energia e da eficiência energético-ambiental em equipamentos coletivos sociais existentes, através de
soluções eficientes de iluminação interior, de isolamento térmico e de utilização de energia solar térmica ou sistemas que
utilizem biomassa para produção de águas quentes sanitárias ou aquecimento. ;
ii) melhoria da eficiência energética na iluminação pública;
iii) equipamentos de cogeração e tri-geração, de elevada eficiência, nos termos do Decreto-Lei n.º 23/2010, de 25 de Março,
para consumo próprio;

Eixo III- Redes e Equipamentos Estruturantes da Região
Autónoma dos Açores

Ações de capacitação, demonstração e apoio técnico, sempre que devidamente protocoladas com entidades do Sistema
Científico e Tecnológico Nacional e no âmbito do cumprimento das medidas do Plano Nacional de Ação para a Eficiência
Energética:
i) Valorização do potencial energético local e regional, que visem a promoção das energias renováveis e da eficiência
energética, incluindo, por exemplo, a conceção e implementação de experiências-piloto de produção de energias renováveis
com carácter demonstrador;
ii) estruturação e dinamização de uma rede de centros de recursos partilhados ao nível intermunicipal no domínio da análise
da utilização racional de energia e, em particular, do desempenho energético de edifícios;
iii) elaboração de planos territoriais, visando o diagnóstico em termos de eficiência energética e a identificação de soluções e
tecnologias apropriadas bem como a identificação dos destinatários das ações;
iv) definição e dinamização de planos de informação e de comunicação para a promoção e valorização sustentável e utilização
racional de energia, envolvendo, nomeadamente, a organização de seminários, atos públicos, ações de sensibilização pontual
técnica específica e elaboração de guias práticos.

* Municípios, Associações de Municípios e
Áreas Metropolitanas;
* Empresas públicas municipais,
intermunicipais e metropolitanas e os serviços
municipalizados;
* Organismos da administração pública central
direta ou indireta;
* Agências regionais, intermunicipais e
municipais de energia e ambiente;
* Pessoas coletivas de direito privado sem fins
lucrativos, incluindo as Instituições
Particulares de Solidariedade Social ou
equiparadas e Associações Desportivas com
utilidade pública;
* Empresas concessionárias de redes
municipais de cogeração e tri-geração, bem
como outras empresas detentoras de licenças
de serviço público relacionadas com estas
atividades, para as operações com
enquadramento na alínea a) das Tipologias de
Intervenção.

Investimentos de consolidação e requalificação das infra-estruturas portuárias, desde o reforço de molhes de protecção, à Entidades
exclusivamente
públicas,
expansão do cais acostável, modernização dos meios e reordenamento da estrutura portuária, perspectivando a oferta de designadamente as administrações portuárias
condições para o perfil de cargas e dos próprios volumes movimentados
das infra-estruturas envolvidas

Recuperação e correção de situações de eutrofização das lagoas dos Açores, enquanto elementos importantes de reserva de
recursos hídricos e ativos relevantes da paisagem açoriana. Serão candidatas operações promovidas por autoridades públicas
Entidade pública com responsabilidade directa Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma
relativas a infraestruturas e equipamentos (acessibilidades, mobiliário urbano, bacias de retenção, muros, centros de
nesta matéria
dos Açores
interpretação ambiental e equipamentos laboratoriais, de limpeza e outras), resultantes da aplicação do previsto em
instrumentos de política pública relativos ao ordenamento em superfície.

Entidades
públicas
responsáveis,
infra-estruturas fundamentais para a gestão de resíduos e para a valorização energética, podendo incluir, nomeadamente, designadamente o Governo Regional dos
centros de processamento e triagem, centros de valorização orgânica, estações de transferência e ecocentros.
Açores, Empresas Municipais, Municípios e
Associação de Municípios

Eixo IV – Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma da Madeira

Investimentos relativos à modernização e ampliação das actuais infra-estruturas portuárias da RAM, designadamente a
ampliação da capacidade de acostagem do Porto do Funchal e a requalificação do Porto de Porto Santo, o que envolve o
prolongamento do molhe principal, instalação de quebra-mar e terraplenos; construção de edifícios operacionais, arruamentos
e arranjos exteriores; construção de cais e rampa de salvamento; redes de águas, esgotos e electricidade. Prevêem-se
igualmente investimentos relativos à reformulação de todas as redes técnicas, de modo a adequá-las à realidade resultante da
referida reestruturação portuária do porto do Porto Santo; a construção de infra-estrutura de protecção a futuras instalações
de salvamento e de infra-estrutura para acesso rápido das lanchas de salvamento ao mar e a aquisição de sistemas de
informação.

Introdução de gás natural na Região, designadamente a construção na ilha da Madeira de um terminal marítimo de gás natural
liquefeito, que permita a acostagem e descarga de navios metaneiros, uma plataforma on-shore para instalação de um tanque
de armazenamento de gás natural e respetivos equipamentos, assim como instalações e equipamentos necessários à
expedição de gás natural.
• Empresa Electricidade da Madeira (EEM,
S.A.);
Incremento da extensão de cais acostável do Porto do Funchal de modo a dar um aproveitamento portuário ao terrapleno
que resultou do aterro criado por razões de força maior do depósito dos materiais decorrentes do aluvião ocorrido na ilha da • Administração dos Portos da Região
Madeira, no dia 20 de Fevereiro de 2010, e resultantes do desassoreamento de toda a zona baixa do Funchal, e também com o Autónoma da Madeira (APRAM, SA);
propósito de minimizar os condicionamentos à operacionalidade do próprio Porto.
• Vice-Presidência do Governo Regional;
• Estradas da Madeira (RAMEDM, SA);
Construção de algumas vias rodoviárias, que visam uma utilização mais eficiente dos principais pontos de acesso ao exterior,
nomeadamente do aeroporto da Madeira, do porto do Funchal e das infra-estruturas portuárias do Caniçal

• VALOR AMBIENTE - Gestão e Administração
de Resíduos da Madeira, S.A.;
• IGA - Investimentos e Gestão da Água, S.A.

Investimentos relativos à construção dos sistemas de confinamento necessários e adequados à deposição dos resíduos não
passíveis de tratamento por incineração e/ou compostagem.

Iinvestimentos relacionados com a construção e instalação de sistemas de intercetores principais, emissários e Estações de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR), com sistemas de tratamento adequado, em particular nos aglomerados populacionais
da RAM com maior densidade populacional.

Intervenções que visam a correção torrencial das principais ribeiras do Funchal (incluindo intervenções de reabilitação e
regularização dos troços intermédios e finais) e a regularização da ribeira da Ribeira Brava e ainda intervenções de
regularização de outras ribeiras entre as quais a ribeira do Vasco Gil, Ribeira de S. Vicente e Ribeira Grande

Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma
da Madeira

Anexo XIII - Tipologias de intervenção e principais beneficiários por Eixo Prioritário/Domínio de Intervenção

Eixo V - Infraestruturas e Equipamentos para a Valorização Territorial e o Desenvolvimento Urbano

Tipologias de Intervenção

Beneficiários

Regulamentos Específicos Aplicáveis

Construção e requalificação de equipamentos coletivos (incluindo aquisição de equipamentos informáticos e outros
equipamentos específicos que assegurem a funcionalidade dos espaços onde se inserem) destinados a desenvolver e qualificar
as redes nacionais em domínios onde existe uma aposta nacional de aumento da procura, nomeadamente a Rede de escolas
com Ensino Secundário e as infraestruturas e equipamentos desportivos (correspondentes, neste último caso, a um número Administração directa e indirecta do Estado;
Municípios e suas associações;
apropriado de equipamentos desportivos de base e especializados)
Instituições de Ensino Superior e de I&D;
Empresas Públicas e Sector Empresarial Local;
Entidades privadas sem fins lucrativos;
Outras entidades privadas no quadro de
parcerias público-privado;
Acções Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano
Jessica Holding Fund.
Construção e requalificação de equipamentos de elevada raridade ou dotados de grande área de influência (incluindo
aquisição de equipamentos informáticos e outros equipamentos específicos que assegurem a funcionalidade dos espaços onde
se inserem), características essas que permitem que esses equipamentos contribuam para a estruturação do sistema urbano
nacional, para a afirmação e diferenciação de alguns centros urbanos dos níveis superiores da hierarquia urbana e, no contexto
global do país, para o reforço do policentrismo

Projectos-piloto, desejavelmente com componente maioritariamente não material, que traduzam a aplicação de soluções
inovadoras susceptíveis de dar resposta aos problemas urbanos e às novas procuras urbanas, contribuindo para o
desenvolvimento de comunidades urbanas sustentáveis, nomeadamente nos seguintes domínios: prestação de serviços de
proximidade, com relevo para os facilitadores da conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional; acessibilidade e
mobilidade urbana, com relevo para soluções que actuem do lado da procura de transporte; segurança, prevenção de riscos e
combate à criminalidade; gestão do espaço público e do edificado; eco-inovações nos domínios da construção e da habitação;
gestão eficiente da energia; gestão da qualidade do ar; tratamento e valorização de resíduos; modelos de governação urbana.

Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário
No caso específico das infra-estruturas e
equipamentos desportivos os destinatários
Infra -Estruturas e Equipamentos Desportivos
serão os seguintes:
Administração directa e indirecta do Estado;
Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional
Municípios e suas associações;
Federações Desportivas com utilidade pública
Reabilitação Urbana
desportiva;
Pessoas colectivas de direito privado,
constituídas sob a forma de Associações sem
fins lucrativos e com utilidade pública e
inscritas em Federações Desportivas titulares
de Utilidade Pública Desportiva e que
participem em competições desportivas por
estas organizadas.

Criação e funcionamento de estruturas de apoio técnico e respectivo apoio logístico;

Eixo VI- Assistência Técnica

Informação, divulgação e publicitação do Programa e seus instrumentos;

Auditorias e acções de controlo;

Acompanhamento da execução do Programa e dos projectos aprovados;

Desenvolvimento actualização e manutenção de um sistema de informação;

Estudos de avaliação globais e específicos;

Estudos de análise da implementação do Programa.

órgãos de governação do Programa e do
QREN, incluindo as entidades com
responsabilidades de gestão dos Fundos
Assistência Técnica
Estruturais e de Coesão que constituam
Organismos Intermédios, nomeadamente nas
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira

Anexo XIV - Legislação e outros atos normativos de 2012

Temática

Diploma / Acto

Assunto

Origem

Data

Comissão Europeia

10/12/2012

Legislação Comunitária
DECISÕES

Decisão C (2012) 9229

Reprogramação do POVT integrada na Reprogramação Estratégica do QREN

Legislação e outros actos normativos de âmbito nacional
Lei n.º 64-B/2011

Aprova o Orçamento do Estado para 2012

Assembleia da República

30-12-2011

Lei n.º 8/2012

Aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos
e aos pagamentos em atraso das entidades públicas

Assembleia da República

21/02/2012

Lei n.º 20/2012

Aprova a primeira alteração à Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro (Orçamento do
Estado para 2012)

Assembleia da República

14/05/2012

Assembleia Legislativa

13/12/2012

Decreto Legislativo
Regional n.º
GERAL

38/2012/M
DL n.º 126-C/2011, de
29 Dezembro
Decreto-Lei n.º
111/2012

Lei nº 66/2012

Altera o Decreto Legislativo Regional nº 18/2007/M, de 12 de novembro, que cria
o Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR)

Estabelece a Lei Orgânica do Ministério da Economia e do Emprego

Ministério da Economia e do
Emprego

29/12/2011

Define as normas gerais aplicáveis à intervenção do Estado na definição, conceção,
preparação, lançamento, adjudicação, alteração, fiscalização e acompanhamento
global das parcerias público -privadas

Ministério das Finanças

23/05/2012

Procede à sexta alteração à Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, à quarta alteração à
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, à segunda alteração ao Decreto -Lei n.º 209/2009,
de 3 de setembro, à terceira alteração ao Decreto -Lei n.º 259/98, de 18 de agosto, e à
décima alteração ao Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de março
determinando a aplicação do regime dos feriados e do Estatuto do Trabalhador Estudante, previstos no Código do Trabalho, aos trabalhadores que exercem funções

Assembleia da República

31/12/2012

1

RCM n.º 17/2012

públicas, e revoga o Decreto -Lei n.º 335/77, de 13 de agosto, e o Decreto –Lei n.º
190/99, de 5 de junho
Altera os nºS 2, 4, 6 e 11 da Resolução do Conselho Ministros n.º 162/2007, de 12 de
outubro, procedendo à nomeação das comissões diretivas dos Programas Operacionais

Conselho de Ministros

09/02/2012

Ministérios das Finanças, da
Economia e do Emprego e da
Solidariedade e da Segurança
Social

12/04/2012

Despacho n.º 5301A/2012

Cria a Comissão Técnica para a Reprogramação do QREN

Decreto-Lei n.º
99/2012

Institui a Comissão Interministerial de Orientação Estratégica dos Fundos Comunitários
e Extracomunitários

Ministério das Finanças

07/05/2012

RCM n.º 76/2012

Altera o anexo I da Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2008, de 13 de
fevereiro, alterada pelas Resoluções do Conselho de Ministros n.os 72/2008, de 30 de
abril, 74/2009, de 26 de agosto, e 91/2009, de 22 de Setembro, relativamente às
orgânicas dos Programas Operacionais

Presidência do Conselho de
Ministros

23/08/2012

Secretário de Estado Adjunto
da Economia
E Desenvolvimento Regional

27/09/2012

Conselho de Ministros

01/03/2012

Despacho n.º
13081/2012

Procede à nomeação dos Secretários Técnicos do POVT

RCM n.º 33/2012

Define as orientações para a Reprogramação Estratégica do QREN

Despacho n.º
14618/2012

Prorroga do funcionamento das Estruturas de Apoio técnico à Gestão do Fundo de
Coesão II no IFDR e no POVT

Ministro da Economia e do
Emprego

06/11/2012

Principais Deliberações dos vários órgãos de Governação do POVT
Aplicação da RCM nº 33/2012
CMC QREN

Define as regras de aplicação do mecanismo de “top up”
Aprova alterações dos Regulamentos Específicos decorrentes de Reprogramação do
POVT
Aprova a atualização das taxas de cofinanciamento nos Regulamentos Específicos o
POVT

CMC POVT
Aprovação de alteração ao Regulamento Específico “Reabilitação Urbana”

Deliberação aprovada por
consulta escrita
Deliberação aprovada por
consulta escrita
Deliberação aprovada por
consulta escrita
Deliberação aprovada por
consulta escrita
Deliberação aprovada por
consulta escrita

16/05/2012
17/07/ 2012
6/02/2012

20/03/2012

14/05/2012

2

Aprovação de duas deliberações – Alteração a Regulamentos Específicos do POVT e dos
PO Regionais e Aumento das taxas de cofinanciamento para projetos FEDER e Fundo de
Coesão
Altera o Regulamento Específico “Rede Estruturante de Abastecimento de Água e
Saneamento”
Despacho n.º
11555/2012
CD do POVT

Despacho nº
11556/2012

Deliberação aprovada por
consulta escrita
Deliberação aprovada por
consulta escrita

8/08/2012

30/11/2012

Atribuição de Pelouros a cada um dos vogais executivos da Comissão Diretiva do POVT

POVT

16/02/2012

Alteração à distribuição de pelouros pelos membros da Comissão Diretiva do POVT

POVT

14/05/2012

3

ANEXO XV
Complementaridade entre Projectos do POVT e PRODER
Ponto de situação a 31.12.2012
Unid: Milhões de Euros
Infra-estruturas

Código de Candidatura / Apresentação
da Candidatura

Investimentos
Aprovados /
Previstos (*4)

Empreitadas
Financiamento

Financiamentos
Início

Conclusão

Investimento
executado até 3112-2012

Principais metas

Sub-sistema de Alqueva
Rede Primária
Estação Elevatória dos Álamos (*1)

4.º trimestre / 2014

16,80

14,28

2014

2015

Rede Primária
Segregação de Caudais (*2)

POVT-12-0555-FCOES-000009

6,96

POVT

5,41

2010

2014

3,61

18 km de rede primária; 78.725 pessoas abrangidas

PA 20065

7,08

PRODER

5,31

2011

2012

6,84

1 050 hectares de regadio

PA 7516

Rede Secundária
Blocos de Rega Loureiro-Alvito
Rede Secundária
Blocos de Rega Alfundão (*3)
Rede Primária
Circuito Hidráulico de Vale de Gaio
Conclusão da Ligação a Vale de Gaio
Rede Secundária
Blocos de Rega de Vale de Gaio

32,11

PRODER

24,08

2009

2011

32,62

4 017 hectares de regadio

POVT-12-0555-FCOES-000011
4.º Trimestre/2014

16,71
10,19

POVT

13,02
8,66

2010
2014

2013
2015

13,20

15,7 Km de rede primária

3.º trimestre / 2013

24,05

PRODER

18,04

2013

2015

POVT-12-0555-FCOES-000001

67,71

POVT

50,40

2008

2010

65,41

23 km de rede primária; 1 barragem; 53.219 pessoas abrangidas

PA 10832
PA 23972

22,18
41,76

PRODER
PRODER

16,64
31,32

2008
2011

2010
2012

22,80
33,18

5 118 hectares de regadio
8 137 hectares de regadio

POVT-12-0555-FCOES-000010

40,75

POVT

32,07

2010

2012

35,63

11,94 km de rde primária; 1 barragem

1.º trimestre / 2014
PA 33681

23,31
32,29

PRODER
PRODER

17,48
24,22

2014
2013

2015
2014

4.º trimestre / 2013

39,27

POVT

33,38

2014

2015

PA 22053
2.º trimestre / 2014

12,12
19,15

PRODER
PRODER

9,09
14,36

2011
2014

2013
2015

8,42

1 177 hectares de regadio

POVT-12-0555-FCOES-000006
POVT-12-0555-FCOES-000007

14,45
16,94

POVT
POVT

11,71
6,70

2009
2008

2010
2010

13,65
14,43

8 km de rede primária; 33.083 pessoas abrangidas
2 km de rede primária; 33.083 pessoas abrangidas

PA 10833

6,43

PRODER

4,82

2008

2009

8,21

2 522 hectares de regadio

POVT-12-0555-FCOES-000002

45,99

POVT

34,77

2008

2010

45,58

22,37 km de rede primária; 1 barragem; 38.083 pessoas abrangidas

PA 10830
PA 10829

23,07
14,29

PRODER
PRODER

17,30
10,72

2009
2008

2010
2009

25,31
12,83

4 852 hectares de regadio
5 463 hectares de regadio

POVT-12-0555-FCOES-000008

14,81

POVT

7,96

2008

2011

13,35

4 km de rede primária

PA 10831

16,35

PRODER

12,26

2009

2010

15,81

4 625 hectares de regadio

POVT-12-0555-FCOES-000014

60,63

POVT

30,79

2013

2015

2.º trimestre / 2014
2.º trimestre / 2014
4.º trimestre / 2014

28,28
34,90
27,70

PRODER
PRODER
PRODER

21,21
26,18
20,78

2014
2014
2014

2015
2015
2015

Rede Primária
Adutor Pisão-Roxo
Rede Secundária
Blocos de Rega de Ferreira, Figueirinha e Valbom
Bloco de Rega de Ervidel
Rede Primária
Adutor Pisão-Beja
Rede Secundária
Blocos de Rega Beringel-Beja
Blocos de Rega de Cinco Reis-Trindade

5 613 hectares de regadio

Rede Primária
Ligação Roxo-Sado
Rede Secundária
Bloco de Rega de Aljustrel
Blocos de Rega do Roxo-Sado

Sub-sistema do Ardila
Rede Primária
Adutor de Pedrógão ME e Reservatório da Orada
Estação Elevatória e Conduta do C.H.Pedrógão (ME)
Rede Secundária
Blocos de Rega Orada Amoreira
Rede Primária
Adutor Brinches-Enxoé
Rede Secundária
Blocos de Rega de Brinches-Enxoé
Bloco de Rega de Brinches
Rede Primária
Adutor de Serpa
Rede Secundária
Blocos de Rega de Serpa
Rede Primária
Adutor Amoreira-Pias
Rede Secundária
Bloco de Rega de Pias
Bloco de Rega Caliços-Machados
Bloco de Rega dos Caliços-Moura-Brenhas

22,43 km de rede primária; 32.628 pessoas abrangidas

Sub-sistema de Pedrógão
Rede Primária
Circuito Hidráulico de Pedrógão Margem Direita
Rede Secundária
Blocos de Rega de Pedrógão e Selmes
Rede Primária
Circuito Hidráulico de São Pedro-Baleizão-Quintos
Rede Secundária
Blocos de Rega de São Pedro-Baleizão-Quintos
Rede Primária
Circuito Hidráulico de São Matias
Rede Secundária
Blocos de Rega de São Matias

POVT-12-0555-FCOES-000012

48,47

POVT

35,27

2011

2013

29,74

27,94 Km de rede primária; 1 barragem

PA 27755

25,93

PRODER

19,44

2011

2013

23,02

3 377 hectares de regadio

POVT-12-0555-FCOES-000013

48,65

POVT

40,51

2013

2015

11,19 Km de rede primária; 35.730 pessoas abrangidas

PA 33685

88,00

PRODER

66,00

2013

2015

14 034 hectares de regadio

1.º trimestre / 2014

18,54

15,76

2014

2015

1.º trimestre / 2014

36,86

27,65

2014

2015

PRODER

(*1) - O reforço de potência garante o fornecimento a toda a área de rega do sub-sistema Alqueva
(*2) - Garante o cumprimento de exigências ambientais indispensáveis ao funcionamento do sub-sistema de rega a montante das albufeiras de Odivelas e Roxo.
(*3) - Estas áreas são abastecidas por projectos financiados no anterior período de programação financeira da EU.
(*4) - Os valores das operações aprovadas são os do Investimento Total Aprovado

Anexo XVI - Folow-up da Avaliação da Operacionalização do POVT

Recomendações da Avaliação

Principais iniciativas da AG com vista à implementação da Recomendação (quando aceite
ou parcialmente aceite)

R.1 Revisão de alguns Regulamentos Específicos para clarificação de aspectos omissos: RE Mobilidade Territorial - no que respeita às
Auto-estradas do Mar e ao Transporte Marítimo de Curta Distância e RE Rede Estruturante de Abastecimento de Água e Saneamento
em simultâneo com a do Regulamento Específico "Ciclo Urbano da Água - Vertente em Baixa/Modelo Não Verticalizado dos PO
Regionais do Norte, Centro e Alentejo. Embora exista actualmente um conjunto de documentos complementares que clarificam esta
questão, é essencial fazer reflectir essas orientações em termos regulamentares, para tornar mais claro o âmbito de intervenção dos
POR e do POVT em matéria de sistemas autónomos de pequena dimensão.

Revisão de Regulamentos Específicos em diferentes momentos, quer para clarificação de
elegibilidades quer para introdução de alterações decorrentes das reprogramações de 2011 e de
2012 (nomeadamente no que respeita a concentração de elegibilidades no POVT relativas ao Ciclo
Urbano da Água), levando também em linha de contas as recomendações resultantes do exercício
de “Avaliação do Modelo de Elaboração dos Regulamentos Específicos dos PO FEDER e Fundo
Coesão”, promovido pelo IFDR.

A AG entende que boa parte das recomendações apresentadas estavam já previstas e adotadas, na
medida em que:
↘ A modalidade "Concurso" está, desde início, prevista (e aplicada) nos domínios mais
concorrenciais do POVT;
↘ Já estava previsto um limiar mínimo de pontuação para aprovação de candidaturas em todos os
domínios, que se entende suficientemente exigente;
↘ A metodologia de classificação das candidaturas adotada em cada domínio de intervenção
(i) Adopção de procedimentos de concurso nas tipologias/regulamentos em que se perspective que a procura será intensa, excedendo baseia-se nos Critérios de Selecção definidos pela Comissão de Acompanhamento e é devidamente
explicitada em cada Aviso de Abertura, sendo comunicado aos promotores o resultado da
as disponibilidades financeiras. Devem ser activados procedimentos em que a apreciação das candidaturas se limite a verificar se
respectiva aferição de mérito;
cumprem padrões de mérito pré-estabelecidos, preferindo os que colocam as diversas candidaturas em confronto directo para
↘ Nos Critérios de Selecção que se encontram aprovados pela CA e em aplicação, já está
escolher as de maior contributo para os objectivos.
(ii) Nos casos de procedimentos não concorrenciais ou parcialmente concorrenciais, onde predomine um modelo não comparativo do considerado o contributo para os objectivos e metas do POVT;
↘ Sendo a Análise Custo-Benefício uma exigência apenas para os projectos que constituem
mérito relativo das candidaturas, deve ser adoptado como limiar mínimo de pontuação para aprovação um valor de referência mais
"Grandes Projectos", que apresentam um Invetimento Total previsto superior a 50 Milhões de
exigente do que os parâmetros actualmente utilizados.
euros, a qual tem grande relevância para a instrução das candidaturas destes projectos, os quais
(iii) Estabelecimento de protocolos/modelos mais explícitos e objectivos de classificação (quantitativa) de candidaturas, seja em
procedimentos concorrenciais, seja nos procedimentos em contínuo. Nos procedimentos de natureza concorrencial deve icentivar-se a estão em larga medida previstos e até identificados como prioritários no texto do POVT,
entendemos que a integração dos resultados da análise Custo-Benefício já está devidamente tida
prática de comunicar aos promotores que apresentarem candidaturas o resultado do respectivo processo de aferição de mérito.
em conta no modelo de instrução e apreciação das candidaturas.
(iv) Revisão pontual do corpo de critérios de avaliação de candidaturas, devendo, nos casos em que ainda não existam, ser
incorporados e valorizados, critérios ou sub-critérios com referência explícita ao contributo para os objectivos e metas quantificadas do
Acresce que a maioria dos domínios definidos pela equipa de avaliação como "mais concorrenciais"
POVT (físicas e financeiras).
(v) Adopção de procedimentos de apreciação que limitem os ciclos de reformulação de candidaturas pelos promotores e limitando os não voltaram a ter novos períodos de candidatura após a conclusão do estudo de avaliação exceptuando ao Cíclo Urbano da Água, reaberto a candidaturas em 2012. Nos demais domínios
períodos para resposta destes a pedidos de esclarecimento da Gestão.
(vi) Nas tipologias referentes a grandes projectos em que o regime "concursal" não é adoptado, os critérios e o modelo de apreciação entretanto reabertos, e tendo em conta a (re)orientação programática e de dotação induzida pelas
reprogramações de 2011 e de 2012, bem como os níveis de compromisso atingidos desde bastante
de candidaturas devem conceder maior importância à análise Custo-Benefício.
(vii) Nas tipologias onde se pretenda objectivamente estimular o carácter inovador e a sustentabilidade dos projectos (Eixo IX e muito cedo no período de programação, e ainda o caráter mais fechado desses domínios, foi previlegiada
a modalidade de abertura por convite, ficando as novas candidaturas, ainda assim, naturalmente
particularmente na tipologia - Acções Inovadoras de Desenvolvimento Urbano"), introduzir a modalidade de pré-candidatura, que
sujeitas à verificação rigorosa das suas condições de admissibilide e à avaliação do seu mérito.
permitirá avaliar previamente o carácter inovador de projectos ou ideias de projecto.
R.2 Alteração de procedimentos para captação e análise de candidaturas ao nível dos Eixos “mais fechados” (melhorando as
metodologias de análise de mérito), como nos mais “abertos” (recorrendo de forma declarada ao método concorrencial). De forma
mais detalhada, esta alteração deve incidir sobre:

R.3 Simplificação de procedimentos no que respeita a exigências formais nas candidaturas em tipologias onde a procura é muito
acentuada, com implicações na carga de tarefas associadas à análise e insistindo, sobretudo, nos elementos demonstrativos da
qualidade de operações.
(Análises custo-benefício, quando se justificar, e demosntração sustentada dos contributos para objectivos de política, do Eixo
Prioritário do Programa). Nos procedimentos por concurso, a simplificação das exigências formais de instrução das candidaturas na
fase de apresentação/aceitação, implicará a remissão de algumas dessas exigências para uma fase posterior à da apreciação do mérito.

Para esta recomendação, nomeadamente no que concerne ao antigo Eixo II/atual Domínio de
Intervenção “Ciclo Urbano da Água”, contribuiu a isenção de elaboração e apresentação do
Documento de Enquadramento Estratégico (DEE), por despacho da Ministra do Ambiente e do
Ordenamento do Território de 11 de Maio de 2011 e na sequência das medidas previstas no 2º
Memorando de entendimento celebrado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios
em Fevereiro de 2011, considerando que seria sempre possível confirmar, com base nos elementos
disponibilizados nas candidaturas, a sustentabilidade técnica e económica dos investimentos.
Este documento, dada a sua complexidade e necessidade de sucessivas revisões, contribuía para o
relativamente elevado tempo médio de análise de candidaturas que se registava naquele Eixo, e
caso as operações viessem a ser aprovadas sem aquele documento estar aprovado, no prazo de
seis meses, o DEE deveria estar aprovado, ou seriam suspensos os pagamentos ao beneficiário.
Adicionalmente, e com a reduzida margem de manobra da regulamentação geral aplicável aos PO
FEDER e Fundo de Coesão do QREN, a AG veio adotando mecanismos de desfasamento temporal
da demonstração do cumprimentos de alguns requisitos formais, alargando o momento da sua
verificação à fase da apreciação de mérito, da contratualização do financiamento comunitário, da
concretização dos pagamentos aos beneficiários ou mesmo do encerramento das operações,
consoante a natureza do requisito em causa (e sempre em respeito pela regulamentação
comunitária e nacional, geral e específica aplicável).

R4. Participação activa da AG do POVT na criação dos mecanismos de racionalidade e articulação da Agenda Operacional Temática
de Valorização do Território, no campo de interacção entre POVT, POR e PRODER, através:
(i) Apoio à institução de um Centro de Racionalidade Temática da valorização do território do QREN, complementando com a
actividade dos Centros de Observação das Dinâmicas Regionais, do Observatório do Ordenamento do Território e do urbanismo.
(ii) Estímulo a uma acção de natureza mais estratégica dos seus proprios Grupos de Articulação Temática e na interacção com os seus
Organismos Intermédios que são simultaneamente entidades de tutela sectorial.
R5. Estabelecimento de uma programação anual de abertura de concursos, definida de forma conjugada e articulada com os POR, nos
domínios de intervenção comuns e complementares no âmbito da Agenda Operacional Temática de Valorização do Território, de modo
a que os beneficiários disponham de um calendário conjunto e coerente de apresentação de candidaturas, pré-estabelecido e
divulgado no início de cada ano.

A recomendação encontrou resposta nas reprogramações de 2011 e de 2012, através das quais se
acrescentou racionalidade temática ao POVT, por via da concentração de elegibilidades antes
dispersas entre o Programa e os POR (ex: Ciclo Urbano da Água, Resíduos Urbanos, Prevenção e
Gestão de Riscos). A clarificação do financiamento da rede primária de Alqueva atráves do Fundo
de Coesão e a não inclusão da elegibilidade da rede secundária ao PO Regional do Alentejo reduz
também, em grande medida, a pertinência do reforço da articulação entre POVT, POR e PRODER
no âmbito das estrutura de articulação existentes.

Apesar da abertura a novas candidaturas, mediante publicação de novos avisos ter abrandado
significativamente face ao período que foi objeto de avaliação (sendo retomada, com maior
intensidade, apenas no segundo semestre de 2012), foi reforçado o esforço de atualização e
publicação atempada do calendário indicativo de avisos de abertura.

R6. Revisão do corpo de indicadores de realização e resultados, a partir de critérios relacionados com a sua abrangência,
proporcionalidade, metodologia de cálculo e adequação á natureza das operações e aos objectivos do Programa.
Na sequência da reprogramação técnica do POVT, aprovada no final de 2011, foi feita uma revisão
Aperfeiçoamento complementar da qualidade do sistema de indicadores tanto ao nível dos indicadores físicos e financeiros com metas dos indicadores de Eixo Prioritário e Core Indicators para os quais o Programa contribui,
fixadas no Programa (indicadores de realização e resultados, programação do emarking) - entendendo os indicadores como elementos adequando a bateria de indicadores à natureza das operações aprovadas e que se esperava vir a
de orientação para processos de aprovação de candidaturas e definição de prioridades.
aprovar bem como as respetivas metas. Com a reprogramação estratégica foram também
introduzidos ajustamentos pontuais, em função das alterações introduzidas ao nível das
Aperfeiçoamento dos indicadores de acompanhamento das operações (associados a procedimentos de controlo, acompanhamento e elegibilidades e tipologias de intervenção.
auditoria) - Com o objectivo de monitorizar preventivamente o ritmo de execução dos projectos aprovados, cumprindo as exigentes
regras de programação financeira dos fundos.
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R7. Reforço da capacidade de gestão, com redistribuição da equipa interna (após conclusão das tarefas de encerramento dos
diversos PO do QCAIII que estiveram a cargo da AG do POVT) e recurso a outsourcing nos casos de apoio jurídico e
acompanhamento/auditoria de operações aprovadas.

Principais iniciativas da AG com vista à implementação da Recomendação (quando aceite
ou parcialmente aceite)

Dados os constrangimentos sentidos pela Autoridade de Gestão ao nível da verificação da regularidade dos
procedimentos de contratação pública, condição indispensável à validação da despesa e realização de
pagamentos aos beneficiários, a partir do ano 2010 recorreu-se à contratação externa de serviços jurídicos
especializados, tendo em vista aumentar a capacidade de resposta da AG do POVT relativamente ao grande
volume de procedimentos de adjudicação em fase de verificação.
Igualmente, e no que concerne ao acompanhamento das operações aprovadas (verificação no âmbito do
artigo 13º do Regulamento (CE) nº 1086/2006), a autoridade de gestão optou pela contratação externa, com
vista ao cumprimento integral do Plano de Acompanhamento de operações de 2009 e anos subsequentes.

R8. Incremento de acções de comunicação dirigidas aos promotores de operações, em função de objectivos de gestão (estímulo à
procura, estímulo de qualidade e inovação, esclarecimentos de regras, etc), em detrimento de comunicação de natureza mais
generalista.
R9. Revisão de Documentos Estratégicos em que se fundamenta a prioridade e dimensão financeira de alguns domínios de
intervenção. (p.e., Documento Enquadrador produzido pelo Grupo de Trabalho passivos Ambientais).
Foram, a este nível, desenvolvidas medidas de reforço dos mecanismos de comunicação aos
diferentes níveis de interação com os beneficiários, nomeadamente:
↘ Melhorias introduzidas no front-office da plataforma de submissão de candidaturas e pedidos
R10. Reforço dos mecanismos de comunicação/atendimento aos promotores (potenciais ou actuais), apontando no sentido da
de pagamento, quer em volume de informação/tutoriais disponível, quer na própria mecânica de
intensificação de acções de comunicação e esclarecimento específicas e mais ajustadas às questões que exigem o aprofundamento dos funcionamento da plataforma (que foi reforçada com novos módulos);
esclarecimentos e orientações, em função das diversas tipologias e modelo de gestão/acompanhamento.
↘ Informação geral e específica disponibilizada no site;
↘ Realização de ações públicas de divulgação e/ou esclarecimento de benefiários, geralmente
subordinadas a temas específicos.

R11. Promover uma Reprogramação do POVT, na qual deverão, entre outras, ser consideradas as seguintes dimensões:
(i) Incorporação das alterações do contexto social, económico e político e da evolução das políticas que enquadram o POVT;
(ii) Revisão, em função dos aspectos de contexto e do estado de desenvolvimento do Programa, das metas e objectivos e da
programação financeira;

As reprogramações técnica e estratégica do POVT, aprovadas em dezembro de 2011 e dezembro
de 2012, repetivamente, constituiram uma resposta à atual situação de crise económica e
financeira, visando reduzir os constrangimentos à execução resultantes da falta de contrapartida
nacional. No seu conjunto, as alterações introduzidas nesses dois momentos visaram:
↘ Adequar da alocação de fundos para projetos de infraestruturas às condições de concretização
física e financeira dos investimentos públicos, com reorientação do Fundo de Coesão (decorrente
da redefinição da estratégia de investimentos ferroviários e rodoviários, na sequência do exigente
processo de ajustamento macroeconómico e orçamental no âmbito do PAEF) para o investimento
na área ambiental (incluindo o reforço dos eixos destinados às Regiões Autónomas);

(iii) Consideração especifica das decisões políticas recentes em matéria das grandes infra-estruturas de transportes (com implicação no
Eixo I, mas também Eixo VII), da adequação e realismo das metas em diversos Eixos/Domínios e da respectiva dotação financeira ( para
↘ Concentração da elegibilidade do fundo JESSICA nos PO Regionais do Continente, com o
além dos casos em que as metas fixadas ao PO são referentes a uma intervenção mais global e que apela para outras fontes de
encerramento desta elegibilidade no POVT;
financiamento, no âmbito de planos nacionais , como é o caso dos Eixos II e VIII, esta avaliação identificou ainda o caso do Eixo IV); e
das implicações no Eixo V da necessidade de responder às consequências no território e nas infra-estruturas do temporal ocorrido em
↘Transferência de elegibilidades para o POVT;
20 de Fevereiro de 2010 na Madeira.

↘ Reforço das taxas de cofinanciamento, como forma de acelerar a concretização do investimento
público num contexto de forte consolidação orçamental.

R12. Assumir como prioridade a diminuição dos prazos associados à decisão acerca das candidaturas apresentadas, designadamente
através das seguintes medidas:
(i) Uma melhor programação dos períodos de concursos, evitando sobreposições penalizadoras da carga nos recursos humanos e
sistemas de apoio;
(ii) Dirigido à equipa do Secretariado Técnico e aos OI, o reforço da capacidade associada à apreciação de candidaturas (metodologias
de trabalho, rigor no cumprimento de prazos, decisão rápida em matérias que necessitem de elementos de informação ou articulação
externa, como pareceres externos, Grupos de Articulação Temática, trabalho com OI).
(iii) Redefinição de áreas de competência e de repartição de tarefas com os OI, eventualmente levando a revisões caso a caso dos
contratos de delegação de competências.
(iv) Simplificação das exigências documentais em fase de candidatura, com exigência dos mesmos apenas em fase de contratação, nos
casos em que não estejam em causa normativas inultrapassáveis.
(v) Abandono de procedimentos de excessiva cooperação com os promotores nos casos em que as candidaturas estejam claramente
mal instruídas, especialmente nos elementos fundamentais para a análise de admissibilidade e de mérito. Por exemplo fixação de um
único período, relativamente curto, para entrega de elementos adicionais ou de esclarecimentos pelos promotores.

A documentação de arquitetura técnica e arquitetura funcional do Business Inteligence,
apresentada em 2010, foi apreciada favoravelmente e aceite pela Autoridade de Gestão em
Janeiro de 2011, iniciando-se os trabalhos de desenvolvimento e Implementação da plataforma
analítica de extração de dados. A aceitação final da implementação da plataforma, após a
realização de testes e correção das situações identificadas nesse âmbito, ocorreu em Outubro, de
2011, altura em que entrou em exploração.
R13. Aceleração da implementação do SIPOVT, transformando-o até final de 2010 numa "ferramenta potenciada" com incorporação
das funcionalidades de gestão documental e business intelligence, reforçando a capacidade interna através da contratação de Recursos
Humanos especializados na manipulação/extracção de informaçãodo SIPOVT para usos correntes de gestão e da formação do
Secretariado Técnico e técnicos dos OI nestas ferramentas e tarefas específicas.

No que respeita à Gestão Documental , durante o ano de 2011 foi instalado o licenciamento do
software e foram efetuadas ações de formação aos utilizadores on-job. Contudo, por via de novos
desenvolvimentos implementados no Sistema de Informação do POVT relativos à submissão
eletrónica da documentação de procedimentos de contratação e em resultado do volume de
documentação das operações a transitar dos Programas Operacionais Regionais na sequência da
reprogramação técnica do Programa, optou-se por adiar a entrada desta componente em
produção para um momento imediatamente subsequente à conclusão dos trabalhos relativos à
reprogramação técnica do programa, tendo entrado em exploração já em 2012.
Em ambas os casos a entrada em exploração foi antecedidada por sessões de divulgação e
acompanhada por ações de formação, com vista à capacitação dos utilizadores finais.
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R14. Introdução de melhorias de natureza funcional, ao nível do SIPOVT na óptica dos utilizadores/beneficiários que acedem via
plataforma Web, de modo a assegurar:
(i) o aumento da capacidade de gerir grandes quantidades de informação, permitindo realizar várias operações em simultâneo, em
especial quando se realizam operações de transferência de informação (upload e download) e;
(ii) a flexibilização e robustecimento do software e da interface de processamento de pedidos de pagamento (arredondamentos de
valores, diferenças nos montantes entre facturas e recibos referentes a algumas empreitadas, etc.).

Principais iniciativas da AG com vista à implementação da Recomendação (quando aceite
ou parcialmente aceite)
As questões identificadas pela avaliação, numa fase inicial do estudo, estavam já a ser corrigidas e
melhoradas aquando da conclusão da avaliação, e consideram-se integralmente solucionadas.
Destacam-se, na ótica dos utilizadores de front-office (beneficiários):
↘ as melhorias com vista ao suporte de maiores volumes de informação e processos de upload
mais rápidos e simplificados;
↘ a correção de erros no processo de submissão de candidaturas e de pedidos de pagamento;
↘ acréscimo de informação "em tempo real" relativa à execução das operações acessível aos
benficiários;
↘ formulários eletrónicos de submissão dos Relatórios de Execução Anual das Operações;
↘ módulo específico de submissão da documentação relativa aos procedimentos de contratação
promovidos pelos beneficiários.

Anexo XVII - Árvore de imputação entre regulamentos e indicadores

Objectivos Estratégicos

Regulamento POVT

Garantir universalidade no acesso
aos cuidados de saúde,
Equipamentos Estruturantes do
valorizando os cuidados de saúde
Sistema Urbano Nacional
primários e resposta aos grupos
mais vulneráveis

Tipologias

Indicador

a) Equipamentos urbanos da iniciativa da Administração Pública
Central necessários ao completamento e qualificação das redes
nacionais de equipamentos estruturantes;
b) Equipamentos urbanos inovadores ou únicos, da iniciativa de MEA5. População servida pelas unidades de saúde apoiadas
entidades de âmbito nacional, que contribuam para o reforço do (ICN-Anual-032
AAE-014)
policentrismo e para a melhoria do potencial do sistema urbano;
c) Equipamentos urbanos que contribuam para a diferenciação e
reforço dos factores de atracção e de competitividade de uma
cidade e para a sua imagem distintiva no contexto nacional.

Descrição

População total servida por unidades de saúde apoiadas
Discriminadas por tipologia de intervenção e de unidade de
saúde

a) Requalificação e modernização de edifícios;
b) Ampliação de edifícios;
c) Construção de novas Escolas;
Requalificação da Rede de Escolas
d) Aquisição e instalação de equipamento escolar e de equipamento
com Ensino Secundário
informático, electrónico e de comunicações e redes de informação e
comunicação;

Garantir universalidade no acesso
e melhorar as condições do ensino
(pré-escolar, básico e secundário)

Equipamentos Estruturantes do
Sistema Urbano Nacional

MEA6. Número de alunos que beneficiam das intervenções (Educação)
a) Equipamentos urbanos da iniciativa da Administração Pública (CORE-037
Central necessários ao completamento e qualificação das redes AAE-021)
nacionais de equipamentos estruturantes;
b) Equipamentos urbanos inovadores ou únicos, da iniciativa de
entidades de âmbito nacional, que contribuam para o reforço do
policentrismo e para a melhoria do potencial do sistema urbano;
c) Equipamentos urbanos que contribuam para a diferenciação e
reforço dos factores de atracção e de competitividade de uma
cidade e para a sua imagem distintiva no contexto nacional.

∑ Nº total de alunos servidos por escolas intervencionadas

a) Requalificação e modernização de edifícios;
b) Ampliação de edifícios;
c) Construção de novas Escolas;
Requalificação da Rede de Escolas
d) Aquisição e instalação de equipamento escolar e de equipamento
com Ensino Secundário
informático, electrónico e de comunicações e redes de informação e
comunicação;

Infra-estruturas e Equipamentos
Desportivos
Reduzir a pobreza e promover a
equidade, igualdade de
oportunidades e coesão social

Equipamentos Estruturantes do
Sistema Urbano Nacional

Acções Inovadoras para o
Desenvolvimento Urbano

Promover a melhoria da qualidade
do ambiente urbano

Promover a mobilidade
sustentável

Equipamentos Estruturantes do
Sistema Urbano Nacional

Acções Inovadoras para o
Desenvolvimento Urbano

a) A construção e/ou beneficiação e modernização de infraestruturas concebidas e vocacionadas para padrões elevados de
exigência e modernização e que possam constituir-se como Centros
de Apoio ao Desporto de Alto Rendimento;
b) A construção de infra-estruturas, designadamente Grandes
Campos de Jogos em Relva Artificial e Pavilhões, aptos para a prática
de desportos colectivos, nos Municípios que, na sua área de
competência territorial, não disponham de nenhum equipamento
desportivo desta natureza.

MEA7. Nº projectos dirigidos a jovens e minorias que visam promover a
oferta de serviços para a igualdade de oportunidades e a inclusão social
(CORE-041
AAE-022)

∑ 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 com contrato celebrado

b) Acessibilidade e mobilidade urbana;

MEA11. População beneficiada por intervenções de regeneração ou
requalificação urbana apoiadas
(ICN-Anual-027
AAE-012)

População total beneficiada por intervenções de regeneração ou
requalificação urbana apoiadas

a) Equipamentos urbanos da iniciativa da Administração Pública
Central necessários ao completamento e qualificação das redes
nacionais de equipamentos estruturantes;
b) Equipamentos urbanos inovadores ou únicos, da iniciativa de
entidades de âmbito nacional, que contribuam para o reforço do
policentrismo e para a melhoria do potencial do sistema urbano;
c) Equipamentos urbanos que contribuam para a diferenciação e
reforço dos factores de atracção e de competitividade de uma
cidade e para a sua imagem distintiva no contexto nacional.

MEA12. Área intervencionada por operações de regeneração ou
requalificação urbana
(ICN-Anual-028
AAE-013)

Área total intervencionada por operações de regeneração ou
requalificação urbana apoiadas

b) Acessibilidade e mobilidade urbana;

MEA15. Acréscimo de população servida por intervenções de expansão
de sistemas de transporte urbanos
(CORE-022
AAE-015)

a) Equipamentos urbanos da iniciativa da Administração Pública
Central necessários ao completamento e qualificação das redes
nacionais de equipamentos estruturantes;
b) Equipamentos urbanos inovadores ou únicos, da iniciativa de
entidades de âmbito nacional, que contribuam para o reforço do
policentrismo e para a melhoria do potencial do sistema urbano;
c) Equipamentos urbanos que contribuam para a diferenciação e
reforço dos factores de atracção e de competitividade de uma
cidade e para a sua imagem distintiva no contexto nacional.

∑ do Nº de passageiros que utilizam o sistema de transporte
públicos objecto de intervenção e que não utilizavam antes.
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Objectivos Estratégicos

Regulamento POVT

Tipologias

Redes e Equipamentos
Estruturantes Nacionais de
Transportes e Mobilidade
Sustentável

Limitar o crescimento das
emissões de GEE

Redes e Equipamentos
Estruturantes na R. A. Açores

Redes e Equipamentos
Estruturantes na R. A. Madeira

Diminuir a intensidade energética
do produto; aumentar a eficiência Energia
energética

Aumentar a quota de produção de
energia a partir de fontes Energia
renováveis

Indicador

Descrição

MEA17. Redução de emissões de gases com efeito de estufa (CO2
equivalentes, Kt)
CORE-030
AAE-020

d) Intervenções em infra-estruturas do sistema electroprodutor a
partir de recursos renováveis, incluindo a construção/ampliação de
centrais eólicas e de aproveitamento hidroeléctrico, com vista à
substituição da produção de electricidade a partir da combustão de
combustíveis fosseis nas centrais térmicas, por recursos renováveis,
sem libertação de gases de efeito estufa para a atmosfera.
MEA17. Emissões de GEE dos projectos apoiados
(CORE-030
b) Infra-estruturas de fins múltiplos que envolvam nomeadamente a AAE-020)
construção de câmaras de acumulação, de central, instalação de
sistema de bombagem, adequação da rede de transporte para
integrar os novos meios de produção (componente hídrica/eólica),
estrutura de captação de caudal proveniente de barragem,
ampliação de sistema de acumulação, construção de túnel de
captação/acumulação e ligações à rede eléctrica;

Emissões totais de GEE (em CO2 equivalente, kiloton/ano)
associadas aos projectos apoiados
O cálculo do CO2 equivalente está em consonância com as
normas da Convenção sobre Alterações Climáticas das Nações
Unidas

Novo Regulamento Específo, a criar

MEA20. Redução média do consumo de energia nos equipamentos
apoiados (no âmbito de projectos piloto de eficiência energética)
(ICN-Anual-017
AAE-007)

Consumo energético após a implementação do
projecto/consumo energético antes da implementação do
projecto (ano-1)

Novo Regulamento Específo, a criar

MEA21. Capacidade suplementar de produção de energia a partir de
energias renováveis
(CORE-024
AAE-008)

∑ dos MWh adicionais de produção de energia das instalações
utilizando fontes de energia renováveis construídas/equipadas
pelos projectos apoiados

b) Investimento corpóreo de redes de abastecimento de água em
Ciclo Urbano da Água - “vertente “vertente em baixa - modelo não verticalizado”:
em baixa - modelo não
i) A construção, remodelação e ampliação de infra-estruturas,
verticalizado”
designadamente condutas de abastecimento, estações elevatórias,
equipamentos e reservatórios;
Servir 95% da população com
sistemas
públicos
de
abastecimento de água
Rede Estruturante de
Abastecimento de Água e
Saneamento

MEA26. População residente servida por sistemas públicos de
abastecimento de água intervencionados
(CORE-025
a) Construção, remodelação e ampliação de infra-estruturas de AAE-016)
abastecimento de água na designada vertente em “alta”;
b) Construção, remodelação e ampliação de infra-estruturas de
abastecimento de água associadas ao Modelo Verticalizado, excepto
remodelação nas redes de distribuição existentes que tenham sido
objecto de apoio financeiro no âmbito do QCA II ou III, ou do Fundo
de Coesão;

c) Investimento corpóreo de redes de drenagem de águas residuais
em “vertente em baixa – modelo não verticalizado”:
i) A construção, remodelação e ampliação de infra-estruturas,
Ciclo Urbano da Água - “vertente
designadamente de colectores de saneamento, equipamentos e
em baixa - modelo não
estações elevatórias, que estejam integradas com a vertente em alta
verticalizado”
e em que esteja assegurado um tratamento adequado, que permita
o cumprimento das normas de descarga a fixar pela entidade MEA28. População servida por sistemas de drenagem e tratamento de
Servir 90% da população com
competente;
sistemas públicos de drenagem e
águas residuais intervencionados
tratamento de águas residuais
(CORE-026
urbanas
AAE-017)

Rede Estruturante de
Abastecimento de Água e
Saneamento

c) Infra-estruturas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais,
incluindo construção e instalação de colectores principais e/ou
Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), com sistemas de
tratamento do tipo secundário e desinfecção final do efluente, da
instalação de redes de distribuição de águas residuais tratadas,
assim como de interceptores principais com ligações às ETAR’s;

∑ do Nº de pessoas (em população equivalente) servidas por
sistemas de abastecimento de água em resultado dos projectos
apoiados

∑ do Nº de pessoas (em população equivalente) servidas por
sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais em
resultado dos projectos apoiados

Anexo XVII - Árvore de imputação entre regulamentos e indicadores

Objectivos Estratégicos

Regulamento POVT

Infra-estruturas Nacionais para a
Valorização de Resíduos Sólidos
Urbanos

Cumprir as metas de redução da
deposição de resíduos urbanos
Optimização da Gestão de
biodegradáveis (RUB) em aterro
Resíduos
previstas no PERSU II

Infra-estruturas Nacionais para a
Valorização de Resíduos Sólidos
Urbanos

Controlar o risco de contaminação Recuperação do Passivo
do solo e recuperação de passivos Ambiental
ambientais

Tipologias

a) Instalação, remodelação ou ampliação de unidades de tratamento
mecânico associado ao tratamento biológico, para separação da
fracção orgânica;
b) Instalação, remodelação ou ampliação de unidades de tratamento
mecânico e biológico para separação da fracção orgânica e
respectiva valorização por digestão anaeróbia e/ou compostagem;
c) Instalação, remodelação ou ampliação de unidades de tratamento
biológico para valorização por digestão anaeróbia e/ou
compostagem;
d) Infra-estruturas complementares de TMB, designadamente,
unidades de compostagem de verdes, estações de transferência,
unidades de valorização de biogás de digestão anaeróbia, unidades
de valorização material das fracções de refugo, incluindo para a
produção de CDR;

Indicador

MEA30. Quantidade de RUB valorizada organicamente nos projectos
apoiados
(ICN-Anual-019
AAE-009)

Descrição

Quantidade total de RUB valorizada organicamente nos
projectos apoiados

a) Intervenções que visem optimizar as redes existentes de recolha
selectiva;
b) Acções que contribuam para optimizar as unidades de triagem
existentes e aumentar a
sua eficácia;
a) Instalação, remodelação ou ampliação de unidades de tratamento
mecânico associado ao tratamento biológico, para separação da
fracção orgânica;
b) Instalação, remodelação ou ampliação de unidades de tratamento
mecânico e biológico para separação da fracção orgânica e
respectiva valorização por digestão anaeróbia e/ou compostagem;
c) Instalação, remodelação ou ampliação de unidades de tratamento MEA31. Variação na taxa de desvio de RUB para aterro
biológico para valorização por digestão anaeróbia e/ou (ICN-AAE-018)
compostagem;
d) Infra-estruturas complementares de TMB, designadamente,
unidades de compostagem de verdes, estações de transferência,
unidades de valorização de biogás de digestão anaeróbia, unidades
de valorização material das fracções de refugo, incluindo para a
produção de CDR;

(RUB depositados em aterro após intervenção - RUB depositados
em aterro antes da intervenção (ano-1)) /Quant. total de RUB
produzida

a) Acções correctivas para redução e eliminação dos focos de
contaminação em áreas degradadas afectas à indústria extractiva ou
em sítios e solos contaminados considerados de intervenção
prioritária a nível nacional;
b) Acções preventivas em áreas degradadas afectas à indústria
extractiva ou em sítios e solos contaminados considerados de
intervenção prioritária a nível nacional, envolvendo a instalação de
barreiras físicas impeditivas da difusão dos contaminantes,
garantindo a protecção das massas de água e a não degradação dos
ecossistemas;
c) Acções de requalificação / regeneração de áreas degradadas
afectas à indústria extractiva ou sítios e solos contaminados
considerados de intervenção prioritária a nível nacional;

Área total abrangida por acções de reabilitação e
descontaminação ambiental

MEA36. Área abrangida por acções de reabilitação e descontaminação
ambiental
(CORE-029
AAE-019)

Combate à Erosão e Defesa
Costeira

a) Intervenções de defesa activa do litoral, nomeadamente
decorrentes de medidas correctivas de erosão de superfície,
incluindo a estabilização de arribas, alimentação artificial de praias,
execução de recifes artificiais, execução de armadilhas de
MEA37. Extensão de costa intervencionada para redução do risco
sedimentos e sua reutilização,
restabelecimento do ciclo natural costeiro dos sedimentos, reforço associado à dinâmica costeira
de cotas de zonas baixas ameaçadas pelas águas, reforço de ((ICN-AAE-023)
margens e execução de diques e comportas para contenção do
avanço das águas em zonas sujeitas a influência de marés e/ou a
ocorrência de cheias;
d) Protecção e recuperação de sistemas dunares e de arribas;

Extensão total de costa intervencionada no âmbito das acções
apoiadas com objectivo de diminuição do risco associado à
dinâmica costeira

Combate à Erosão e Defesa
Costeira

c) Acções de classificação e de delimitação de zonas de risco, de
zonas ameaçadas pelas águas do mar ou de instabilidade de arribas
litorais, no sentido de conter a ocupação antrópica em áreas de
risco;
MEA38. Extensão de costa intervencionada para contenção ou
e) Acções de reposição das condições de ambiente natural que
diminuição da ocupação antrópica em área de risco
assegurem a sua estabilidade biofísica por via da recuperação,
(ICN-AAE-024)
consolidação e protecção dos sistemas costeiros e remoção de
estruturas de origem antrópica, da contenção da ocupação ou da
densificação da ocupação em zonas vulneráveis e retirada
programada de ocupações em zonas de risco;

Extensão total de costa intervencionada no âmbito das acções
apoiadas com objectivo de contenção ou diminuição da
ocupação antrópica em áreas de risco

Reduzir o risco de erosão costeira

Minimizar os danos materiais e
humanos
decorrentes
de
Prevenção e Gestão de Riscos
extremos
climáticos
(cheias,
inundações, secas)

c) Elaboração de planos de emergência de protecção civil;
e) Construção, requalificação e reorganização da rede de infraestruturas de protecção civil, com excepção dos Centros Municipais
de Protecção Civil;

MEA39. População abrangida pelos Planos de emergência de protecção
cilvil
Nº de pessoas que beneficia dos Planos de emergência de
(ICN-Anual-024
protecção civil
AAE-011)

Garantir a cobertura do país por
Prevenção e Gestão de Riscos
sistemas de protecção de riscos

c) Elaboração de planos de emergência de protecção civil;
e) Construção, requalificação e reorganização da rede de infra- MEA40. Grau de cobertura do território por planos de emergência
estruturas de protecção civil, com excepção dos Centros Municipais (ICN-AAE-025)
de Protecção Civil;

Relação entre a área coberta por planos e a área total do
território

Anexo XVIII - Ações de verificação no local realizadas em 2012
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Beneficiário
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POVT-11-0150-FCOES-000004: Sistemas Operacionais de Supervisão e Segurança

Administração do Porto de Sines, SA

AG-Recursos Externos

POVT-11-0150-FCOES-000008: Melhoria das acessibilidades marítimas do p. Aveiro: dragagem da zona exterior da barra à cota-12,5

APA - Administração do Porto de Aveiro, SA

AG-Recursos Externos

POVT-11-0151-FCOES-000005: Ramal de Ligação Ferroviária ao Porto de Aveiro

Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE

AG-Recursos Externos

POVT-11-0151-FCOES-000007: Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) III: Modernização do troço Bombel e Vidigal a Évora

Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE

AG-Recursos Externos

POVT-12-0146-FCOES-000007: Saneamento de Mira de Aires

Município de Porto de Mós

AG-Recursos Externos

POVT-12-0146-FCOES-000033: «ETAR de Bolho, Sepins, Lapa e Póvoa do Bispo» «Emissários de ligação à ETAR de Bolho(...)Póvoa do B.

INOVA - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede

AG-Recursos Externos

POVT-12-0146-FCOES-000043: Construção da ETAR de Outil e Emissários e Estações Elevatórias de Outil, Zambujal e Fornos.

INOVA - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede

AG-Recursos Externos

POVT-12-0146-FCOES-000048: Sistema de Recolha e Tratamento de Águas Residuais nas Bacias do Rio Mau e Douro- Freguesias de Rio Mau e
Sebolido

Penafiel Verde, E. M.

AG-Recursos Externos

POVT-12-0146-FCOES-000070: Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro – Saneamento do Douro 7.ª Fase

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, SA

AG-Recursos Externos

POVT-12-0146-FCOES-000073: Sistema Intermunicipal de abastecimento de água e saneamento da Lezíria do Tejo 2º Fase

AR - Águas do Ribatejo, SA

AG-Recursos Externos

POVT-12-0146-FCOES-000081: Bacias afluentes ao rio Douro - Rede em Baixa

Indaqua Feira - Indústria de Águas de Santa Maria da Feira, SA

AG-Recursos Externos

POVT-12-0146-FCOES-000096: Construção, Remodelação e Ampliação do Sistema de Saneamento de Amiais de Baixo

AS - Empresa das Águas de Santarém EM, SA

AG-Recursos Externos

POVT-12-0146-FCOES-000101: Sistema de abastecimento público de água e sistema de recolha, tratamento e rejeição de águas residuais

Município de Satão

AG-Recursos Externos

POVT-12-0146-FCOES-000106: Construção da Estação de tratamento de Águas Residuais da Póvoa de Santarém.

AS - Empresa das Águas de Santarém EM, SA

AG-Recursos Externos

POVT-12-0146-FCOES-000115: Abastecimento de água Integrado a partir da Mata do Urso

Município do Pombal

AG-Recursos Externos

POVT-12-0146-FCOES-000116: Saneamento Básico à Freguesia Bodiosa - Conclusão (Sector III)

SMAS - Serv. Municipalizados de Água, Saneamento e Piscinas de Viseu

AG-Recursos Externos

POVT-12-0146-FCOES-000143: AGERE - Saneamento na Vertente Baixa

Agere-Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga, EM

AG-Recursos Externos

POVT-12-0146-FCOES-000195: Abastecimento de água no Concelho de Alcoutim

Município de Alcoutim

AG-Recursos Externos

POVT-12-0146-FCOES-000196: Saneamento de Águas Residuais no Concelho de Alcoutim

Município de Alcoutim

AG-Recursos Externos

POVT-12-0146-FCOES-000204: Construção de Sistemas Autónomos de Abastecimento de Água e Saneamento Básico no Concelho de Mértola

Câmara Municipal de Mértola

AG-Recursos Externos

POVT-12-0146-FCOES-000206: Reforço do Abastecimento de Água-Construção de uma nova estação de tratamento de água no Rio Angueira

Câmara Municipal de Vimioso

AG-Recursos Externos

POVT-12-0146-FCOES-000226: Rede de Abastecimento de Água e Rede de Saneamento de Ranhas - Travasso - Flandes

Município do Pombal

AG-Recursos Externos

POVT-12-0233-FCOES-000002: Defesa costeira e proteção do cordão dunar da Praia da Vagueira

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

AG-Recursos Externos
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POVT-12-0233-FCOES-000012: Reabilitação dos Esporões Norte e Sul de Espinho, de Silvalde e Norte e Sul de Paramos

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

AG-Recursos Externos

POVT-12-0233-FCOES-000013: Cartografia e caracterização das biocenoses marinhas da REN Submarina entre a foz do Rio Arade

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

AG-Recursos Externos

POVT-12-0233-FCOES-000017: Aval. do Estado Ecológico das Massas de Água Costeira e de Transição Adjacentes e do Potencial Ecol.

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

AG-Recursos Externos

POVT-12-0233-FCOES-000020: Medidas Corretivas da Erosão e Defesa Costeira na Ria Formosa - Proj. Planos de Int. Requalificação

Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria
Formosa, S.A.

AG-Recursos Externos

POVT-12-0233-FCOES-000023: Defesa Costeira

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

AG-Recursos Externos

POVT-12-0233-FCOES-000024: Intervenção Emergência Cordão Dunar Litoral Ilhavo - Linha da Costa a Sul da Vagueira

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

AG-Recursos Externos

POVT-12-0233-FCOES-000028: Medidas de proteção e defesa da zona costeira da Ria Formosa - Estudos e projetos de execução

Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria
Formosa, S.A.

AG-Recursos Externos

POVT-12-0233-FCOES-000032: Gestão do Risco no Litoral sob Jurisdição da ARH do Tejo, I.P.

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

AG-Recursos Externos

POVT-12-0233-FCOES-000033: Risco Natural

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

AG-Recursos Externos

POVT-12-0233-FCOES-000036: Alimentação artificial da praia de Albufeira

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

AG-Recursos Externos

POVT-12-0233-FCOES-000040: Medidas Corretivas da Erosão e Defesa Costeira no Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina

Polis Litoral Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina

AG-Recursos Externos

POVT-12-0233-FCOES-000041: Medidas de proteção e defesa da zona costeira do Litoral Norte - Requalificação Ambiental do Pinhal

Polis Litoral Norte - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Litoral Norte,
SA

AG-Recursos Externos

POVT-12-0233-FCOES-000042: Projeto e obra de estabilização da arriba da Praia da Poça (Estoril – Cascais)

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

AG-Recursos Externos

POVT-12-0233-FCOES-000045: Medidas Corretivas da Erosão e Defesa Costeira na Ria Formosa - Obras de emergência na Ilha da Armona

Polis Litoral Ria Formosa - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria
Formosa, S.A.

AG-Recursos Externos

POVT-12-0334-FCOES-000001: Projecto para reabilitação da célula de lamas não estabilizadas da ETAR de Alcanena

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P

AG-Recursos Externos

POVT-12-0334-FCOES-000002: 3ª Fase de Recuperação na Área Mineira de Aljustrel

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.

AG-Recursos Externos

POVT-12-0334-FCOES-000003: Projectos de Execução e Estudos de Incidência Ambientais em Vinte Áreas Mineiras Radioativos

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.

AG-Recursos Externos

POVT-12-0334-FCOES-000004: Projetos nas Envolventes à Escombreira da Barragem Velha e Zona Industrial da Urgeiriça - 2.ª Fase

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.

AG-Recursos Externos

POVT-12-0334-FCOES-000005: Recuperação Ambiental da Área Mineira de Senhora das Fontes.

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.

AG-Recursos Externos

POVT-12-0334-FCOES-000006: Recuperação Ambiental da Área Mineira do Lousal

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A.

AG-Recursos Externos

POVT-12-0334-FCOES-000008: Implementação de Ações Prioritárias para Recuperação do PA nos Territórios da Quimiparque -1ªFase: Estudo final
EGF Quimiparque ACE
de caracterização do estado de contaminação dos solos e águas subterrâneas

AG-Recursos Externos

POVT-12-0334-FCOES-000009: Implementação de um conjunto de Ações Prioritárias para Recuperação do Passivo Ambiental dos Territórios da ExEGF, SNESGES, URBINDÚSTRIA, A.C.E.
Siderurgia Nacional

AG-Recursos Externos

POVT-12-0334-FCOES-000013: Remoção dos Resíduos Depositados no Parque de Lamas de Zinco do Parque Empresarial do Barreiro

AG-Recursos Externos

EGF Quimiparque ACE
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POVT-12-0334-FCOES-000014: Remoção de Resíduos Depositados no Vazadouro Central e nas Zonas Poente e Nascente do Vazadouro 1 dos
territórios da Ex Siderurgia Nacional

EGF, SNESGES, URBINDÚSTRIA, A.C.E.

POVT-12-0435-FCOES-000001: Equipamentos Terminais de Comunicação de Tecnologia Digital TETRA do SIRESP

Direcção-Geral de Infra-estruturas e Equipamentos

EMGFC

POVT-12-0435-FCOES-000002: Plano Municipal de Intervenção no Centro Histórico de Setúbal

Município de Setúbal

EMGFC

POVT-12-0435-FCOES-000005: Construção do Quartel dos bombeiros voluntários de Sesimbra na Quinta do Conde

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra

EMGFC

POVT-12-0435-FCOES-000038: Construção do Heliporto dos Bombeiros Voluntários de Baltar

Associação dos Bombeiros Voluntários de Baltar

EMGFC

POVT-12-0435-FCOES-000042: Construção do Quartel - Sede dos Bombeiros Voluntários da Lourinhã

Associação dos Bombeiros Voluntários da Lourinhã

EMGFC

POVT-12-0435-FCOES-000043: Remodelação e ampliação do Quartel de Bombeiros de Carrazedo de Monte Negro

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carrazedo de Montenegro

EMGFC

POVT-12-0435-FCOES-000050: Construção do novo Quartel da Associação

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Areosa - Rio Tinto

EMGFC

POVT-12-0435-FCOES-000058: Obras de Grande Ampliação e Remodel. para Novas Inst.do Quartel dos Bombeiros V. de Montemor-o-Novo

Associação dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo

EMGFC

POVT-12-0435-FCOES-000061: Conceção/Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Nelas

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas

EMGFC

POVT-12-0435-FCOES-000062: Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Viseu

Associação Viseense de Bombeiros Voluntários

EMGFC

POVT-12-0435-FCOES-000064: Remodelação e Ampliação do Quartel dos B V de Resende

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Resende

EMGFC

POVT-12-0435-FCOES-000079: Ampliação e Remodelação do edifício dos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila das Aves

EMGFC

POVT-12-0435-FCOES-000080: Remodelação e Ampliação das infra-estruturas de suporte à atividade operacional dos bombeiros

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Real e Cruz Verde Comendador Botelho

EMGFC

POVT-12-0435-FCOES-000095: Reforço e Qualificação da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários da Pontinha II

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Pontinha

EMGFC

POVT-12-0435-FCOES-000102: Reforço e Qualificação da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Odivelas

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ODIVELAS

EMGFC

POVT-12-0435-FCOES-000113: TRANSFORMAÇÃO E CONCLUSÃO DO EDIFICIO DA SECÇÃO DE ALVARES DA A H B V GOIS

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis

EMGFC

POVT-12-0435-FCOES-000118: Construção de beneficiação, ampliação ou construção de Edifícios Operacionais

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourém

EMGFC

POVT-12-0435-FCOES-000143: Equipamento Operacional de Proteção Civil

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra

EMGFC

POVT-12-0435-FCOES-000145: Equipamento operacional de proteção civil e veículos para operações de socorro de proteção civil

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Queluz

EMGFC

AG-Recursos Externos
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POVT-12-0435-FCOES-000151: Rede Integrada de Comunicações de Emergência de Sintra - RICES

Município de Sintra

EMGFC

POVT-12-0436-FCOES-000079: Veiculo de socorro e assistência especial da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria.

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria

EMGFC

POVT-12-0555-FCOES-000008: Empreitada de Construção da Estação Elevatória da Torre do Lóbio, Adutor de Serpa e Reservatório de Serpa Norte EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A.

AG-Recursos Externos

POVT-12-0659-FCOES-000011: Valorização de Resíduos Urbanos dos Sistemas Multimunicipais da Alta Estremadura e Oeste - Ampliação

VALORLIS - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.

AG-Recursos Externos

POVT-15-0142-FEDER-000021: Sistema de Videovigilância Parcial do Centro Histórico da Cidade de Coimbra com Grau de Proteção 1

Câmara Municipal de Coimbra

AG- UAI

POVT-15-0142-FEDER-000023: Animação e Gestão do Espaço Público - Inventar a Cidade

Município de Santo Tirso

AG-UAI

POVT-15-0245-FEDER-000028: Lote 2AIC1 - Modernização e Requalificação de Escolas com Ensino Secundário

Parque Escolar, E.P.E.

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000006: Relvamento do Campo de Futebol de Mora

Município de Mora

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000008: Arrelvamento Sintético do Grande Campo de Jogos de Arruda dos Vinhos

Município de Arruda dos Vinhos

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000010: Requalificação do Campo Engº Lopo de Carvalho - Execução de Relvado Sintético

Município de Ferreira do Zêzere

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000011: Relvado Sintético do Estádio Municipal de Vagos

Município de Vagos

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000012: Requalificação do Campo Municipal de Jogos de Sobral de Monte Agraço

Município de Sobral de Monte Agraço

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000014: Arrelvamento do Estádio Municipal José Gomes Palmeiro da Costa

Município de Estremoz

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000016: Campo de Futebol Sintético - Zona Desportiva da Batalha

Município da Batalha

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000018: Construção do Estádio Municipal (Complexo desportivo de Belmonte)

Município de Belmonte

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000019: Instalação de Relvado Sintético no Campo de Futebol de Alvito

Município do Alvito

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000020: Valorização do Campo Municipal da Boavista - Colocação do Piso Sintético

Município do Castelo de Paiva

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000024: Estádio Municipal - 1ª e 2ª fases

Município de Vila Nova de Poiares

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000028: Requalificação do Complexo Desportivo- Arrelvamento Artificial do Estádio Municipal de Vila V. Rodão

Câmara Municipal de Vila Velha de Rodão

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000030: Campo de Jogos de Pampilhosa da Serra

Município de Pampilhosa da Serra

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000032: Implementação de Pavimento em Relva Artificial no Campo de Futebol Dr. Eduardo Ralha

Município de Arganil

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000033: Estádio Municipal da Retorta - 2ª Fase

Município de Castanheira de Pera

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000036: Beneficiação do Campo Dr. Cunha Rivara

Município de Arraiolos

AG-Recursos Externos
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Anexo XVIII - Ações de verificação no local realizadas em 2012

Código/Designação Operação

Beneficiário

Verificação efetuada por:

POVT-15-0353-FEDER-000037: Parque Desportivo de Arronches- Arrelvamento do Campo de Jogos

Câmara Municipal de Arronches

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000038: O Meu Primeiro Relvado

Município de Ansião

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000043: Grande Campo de Jogos em Relva Artificial de Ourique

Município de Ourique

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000045: Relvado Sintético no Estádio Municipal de Manteigas

Câmara Municipal de Manteigas

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000047: Arrelvamento do Campo de Futebol Monforte

Município de Monforte

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000050: Complexo Desportivo de São Jorge/ Fase I - Relvado Sintético e Obras Complementares

Município de Penela

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000051: Arrelvamento e Requalificação do Campo de Jogos do Calvário

Município do Redondo

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000054: Grande Campo de Jogos de Vila Nova de Foz Coa - Arrelvamento do Estádio Municipal

Município de Vila Nova de Foz Côa

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000059: Construção e Instalação de Campo Relvado Sintético no Estádio Municipal Dr. Fernando Henrique Lopes

Município de Trancoso

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000070: Requalificação do Campo Municipal das Chãs

Município de Vouzela

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000071: Parque Desportivo do Salgueirinho - Arrelvamento Sintético do Campo de Jogos / Bancadas e Balneários

Câmara Municipal de Gavião

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000072: Construção/Instalação de Campo Relvado Sintético

Município de Carregal do Sal

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000074: O Primeiro Relvado e Instalações de Apoio do Estádio Municipal de Mondim de Basto (2ª candidatura)

Município de Mondim de Basto

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000075: Modernização do Campo de Jogos dos Outeiros

Município de Marvão

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000077: Centro de Excelência e Alto Rendimento para o Badminton

Camara Municipal das Caldas da Rainha

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000078: Complexo Desportivo de Vimioso - Grande Campo de Jogos em Relvado Sintético

Câmara Municipal de Vimioso

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000082: Estádio Municipal de Fornelos

Câmara Municipal de Resende

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000083: Campo Relvado Sintético - Sabrosa

Município de Sabrosa

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000085: Estádio Municipal Morber

Município de Caminha

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000087: Campo de Futebol Eng.º Augusto Nogueira Pereira - Beneficiação/Construção de Balneários e Bancada

Município de Góis

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000088: Complexo Desportivo Municipal Relvado Sintético

Câmara Municipal de Sousel

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000101: Construção de um Pavilhão Multiusos

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000122: Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Oliveira de Azeméis

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis

AG-Recursos Externos
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Anexo XVIII - Ações de verificação no local realizadas em 2012

Código/Designação Operação

Beneficiário

Verificação efetuada por:

POVT-15-0353-FEDER-000139: Requalificação das Piscinas Municipais de Évora

Câmara Municipal de Évora

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000149: Construção da Pista de Atletismo no Parque Desportivo Municipal de Almeirim

Município de Almeirim

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000152: Piscinas Cobertas Municipal do Peso da Régua

Município do Peso da Régua

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000156: Pavilhão Gimnodesportivo de Maceda

Município de Ovar

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000164: Construção das Piscinas Municipais de Alcáçovas

Município de Viana do Alentejo

AG-Recursos Externos

POVT-15-0353-FEDER-000167: Pavilhão Desportivo Municipal do Seixo

Município de Vila Real

AG-Recursos Externos

POVT-15-0439-FEDER-000056: Projeto de Reabilitação da antiga Fabrica dos Leões - Complexo de Arquitetura e Artes Visuais - 2ª

Universidade de Évora

AG-Recursos Externos

POVT-15-0439-FEDER-000064: Empreitada de remodelação de espaços para criação de novos laboratórios e salas de aula

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

AG-Recursos Externos

POVT-15-0439-FEDER-000078: Laboratório de Paisagem

Município de Guimarães

AG-Recursos Externos

POVT-15-0439-FEDER-000093: Escola Superior de Desporto de Rio Maior

Instituto Politécnico de Santarém

AG-Recursos Externos

POVT-16-0173-FEDER-000009: Assistência Técnica POVT - 2010

Secretária-geral do ex-Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações

AG-Recursos Externos
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Anexo XIX - Boas Práticas no domínio do Ciclo Urbano de Água
Situações de incumprimento da Directiva 91/271/CEE - Prioridades de Intervenção
Dimensão da
Aglomeração
(e.p.)

Tratamento
Existente

Tratamento necessário
instalar

Ano a partir do qual se
verifica incumprimento

ETAR de Matosinhos

Primário

Secundário

2000

30.000

ETAR de Vila Nova de Mil Fontes

Primário

Secundário

2000

AGDA - Águas Públicas do Alentejo - Sistema Público
de Parceria Integrado para Saneamento de AR

Tondela

11.000

ETAR de Tondela

Secundário

Remoção de Azoto e
Fósforo

1998

RRTAR Tondela II

Câm. Mun. Tondela

Tondela

11.000

ETAR de Zona Sul de Tondela

Secundário

Remoção de Azoto e
Fósforo

1998

RRTAR Tondela II

SIMARSUL

Palmela Auto Europa

15.800

ETAR de Palmela/ Auto Europa

Secundário

Desinfecção

1998

Intervenção de privados

SMAS de Almada

Corroios / Quinta da
Bomba

142.900

ETAR Quinta da Bomba

Secundário

Desinfecção

1998

Reformulação do Tratamento da ETAR da Quinta da
Bomba

SMAS Viseu

Viseu

47.000

ETAR de São Salvador ou ETAR Viseu
Sul (a construir)

Secundário

Remoção de Azoto e
Fósforo

1998

Estação de Tratamento de Águas Residuais de Viseu
Sul e Emissários.

Águas do Algarve, SA

Monchique

7.500

Interceptor para ligar o sistema de
Monchique norte à futura ETAR
"companheira" de Portimão

Sem Tratamento

Secundário

2005

4.000

ETAR de Alcácer do Sal

Sem Tratamento

Secundário

2005

AGDA - Águas Públicas do Alentejo - Sistema Público
de Parceria Integrado para Saneamento de AR

Entidade Gestora

Nome da Aglomeração

Câm. Mun. Matosinhos

Matosinhos

287.000

Câm. Mun. Odemira

Vila Nova Mil Fontes

Câm. Mun. Tondela

Câmara Municipal de Alcácer do
Alcácer do Sal
Sal

Infra-estrutura

Designação da Operação

Câmara Municipal do Cartaxo

Lapa/Ereira/Casal da
Lapa

2.300

ETAR da Lapa

Sem Tratamento

Secundário

2005

Remodelação e Ampliação do Sistema de
Saneamento de Águas Residuais do Município do
Cartaxo

Câmara Municipal do Cartaxo

Vale da Pedra/Casais
de Lagartos

3.000

ETAR de Vale da Pedra

Sem Tratamento

Secundário

2005

Remodelação e Ampliação do Sistema de
Saneamento de Águas Residuais do Município do
Cartaxo

Câmara Municipal de Serpa

Vila Nova de S. Bento

2.900

ETAR de Vila Nova de S. Bento

Sem Tratamento

Secundário

2005

AGDA - Águas Públicas do Alentejo - Sistema Público
de Parceria Integrado para Saneamento de AR

AGERE Braga

Braga

110.000

ETAR de Frossos

Secundário +
Remoção de N

Desinfecção

2011

AGERE - Saneamento na Vertente em Alta

Águas da Figueira, SA

Águas da Figueira

52.800

ETAR de S. Pedro

Secundário

Desinfecção

2011

Águas do Centro Alentejo, SA

Évora

47.500

ETAR de Évora

Secundário +
Remoção de P

Remoção de azoto

2011

Sistema de Saneamento de Águas Residuais do
Centro Alentejo

Águas do Centro, SA

Castelo Branco

35.300

ETAR de Castelo Branco - Norte

Secundário

Remoção de Azoto e
Fósforo

2011

Alargamento ao Médio Tejo (Saneamento) e
Saneamento de Castelo Branco, F. do Zêzere e
Proença-a-Nova

Águas do Centro, SA

Castelo Branco

35.300

ETAR de Castelo Branco - Sul

Secundário

Remoção de Azoto e
Fósforo

2011

Alargamento ao Médio Tejo (Saneamento) e
Saneamento de Castelo Branco, F. do Zêzere e
Proença-a-Nova

Águas do Norte Alentejano, SA

Portalegre

31.700

ETAR de Portalegre

Secundária +
Remoção de N

Remoção de fósforo

2011

AdNA_AR - Construção e Remodelação de InfraEstruturas de Saneamento de Águas Residuais

Águas do Ribatejo, SA

Almeirim / Alpiarça

108.000

ETAR de Almeirim / Alpiarça

Secundário

Desinfecção

2011

Águas do Zêzere e Côa, SA

Guarda

28.000

ETAR de S. Miguel

Secundário

Remoção de Azoto e
Fósforo

2011

Águas do Zêzere e Côa, SA

Vilar Formoso

10.500

ETAR de Vilar Formoso

Secundário

Remoção de Azoto e
Fósforo

2011

SIMARSUL

Pinha Novo

20.700

ETAR de Pinhal Novo

Secundário

Desinfecção

2011

SIMLIS

Fátima

27.000

ETAR de Fátima

Secundário +
Desinfecção

Remoção de azoto

2011

SMAS de Almada

Costa da Caparica /
Trafaria

87.200

ETAR de Portinho da Costa

Secundário

Desinfecção

2011

SONAE Turismo

Torralta (Nova
designação Troia)

15.000

ETAR de Torralta (Nova designação
Troia)

Secundário

Desinfecção

2011

SMM Zêzere e Côa - Saneamento

Inervenção de privados

Operações em análise no âmbito dos Avisos abertos em 2012
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Anexo XX - Ficha de Grande Projeto
1: Identificação do Grande Projeto
CCI

2012 PT 16 1 PR 003

Designação

Extensão da Rede de Metro do Porto entre Estádio do Dragão e Venda Nova

Beneficiário

Metro do Porto, S.A.

Eixo Prioritário

Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável
(FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Sector **

Infraestruturas

Localização (NUTS II/III)

Norte/Grande Porto

|1

* FEDER ou Fundo de Coesão; ** Infraestruturas ou Produtivo.

2: Processo de notificação à Comissão Europeia
Datas
Aprovação AG/OI

Última notificação à CE

Decisão

09-11-20101

29-06-2012

----

Número da Decisão

Montante da Decisão
(euros)

----

114.086.200

3: Descrição do Grande Projeto
O projecto previa a construção de 6,76 km de ferrovia ligeira em via dupla e 10 estações, incluindo um túnel com a extensão de
980 metros e interfaces potencializadores da intermodalidade entre meios de transporte colectivo e individual. A extensão
desenvolve-se nos municípios do Porto e Gondomar.

4.a.: Calendário (ponto D.1. do Formulário de Grande Projeto de Investimento em Infraestruturas)
Previsto
(Formulário Grande
Projeto)

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

1. Estudos de viabilidade

02-01-1997

24-06-2003

02-01-1997

24-06-2003

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)

31-07-2009

24-12-2009

31-07-2009

24-12-2009

3. Avaliação de impacte ambiental

12-02-2003

12-08-2008

12-02-2003

12-08-2008

4. Estudos de conceção

02-01-2001

09-06-2011

02-01-2001

09-06-2011

1

A data de aprovação constante neste ponto é a data de decisão da AG do PONorte. No âmbito da transição do PONorte para o
POVT deste Grande Projeto, a AG do POVT decidiu favoravelmente a 30 de março de 2012.
POVT-11-0150-FCOES-000014

5. Preparação da documentação relativa a concursos

08-06-2007

14-02-2009

08-06-2007

14-02-2009

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

24-10-2007

15-02-2009

24-10-2007

15-02-2009

7. Aquisição de terrenos

22-11-2007

31-12-2012

22-11-2007

8. Fase/contrato de construção

16-12-2008

09-06-2011

16-12-2008

9. Fase operacional

02-01-2011

15-12-2048

02-01-2011

5: Fontes de cofinanciamento (ponto H.2.2. do Formulário de Grande Projeto)
|2

Previsto
(Formulário Grande
Projeto) (euros)

Fonte dos custos totais do investimento

1. Custo total do investimento

Reprogramado (euros)

169.812.452

2. Apoio da União

96.973.270

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

72.839.182

4. Fundos privados nacionais
5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível (ponto H.1)

114.086.200

6: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

84.787.398,64

80.548.028,71

74,32%

7: Indicadores previstos no Formulário e/ou Decisão
Previsto
Designação
1. Indicadores de realização

2. Indicadores de resultado

REA_O31 - Km de Ferrovia
construída/beneficiada
RES_C21 - Ganhos em tempo
de percurso, gerado pelos
projetos de construção e
reconstrução de ferrovias
(Mercadorias e passageiros)
RES_C22 - Acréscimo de
população servida por
expansão de sistemas de
transportes urbanos (STU)

3. Indicadores Comuns CE

2

RES_C30 - Redução de
emissões de gases com
efeito de estufa (CO2
equivalentes em Kt)2

Valor Realizado

Taxa de
realização

7

100%

122.402
habitantes

100%

Valor
7

5.634.903
euros/ano

122.402
habitantes

5,5 Kt/ano

De acordo com a versão do Grande Projeto notificada à CE a 15 de Abril de 2013.
POVT-11-0150-FCOES-000014

8: Ponto de situação do Grande Projeto
Esta nova linha, inaugurada no final de 2010, desenvolve-se no prolongamento da 1ª Fase da Linha Violeta (cuja anterior
designação era Linha C) que, anteriormente, se estendia do Aeroporto Francisco de Sá Carneiro (Maia) à Estação Estádio do
Dragão (Porto). A extensão entre o Estádio do Dragão e Venda Nova serve, na sua parte inicial, a zona oriental do concelho do
Porto e, na restante extensão, o concelho de Gondomar.
Do ponto de vista físico a obra encontra-se concluída. No entanto, durante o ano de 2013 prevê-se que ainda ocorram despesas
relacionadas com expropriações e despesas referentes à sinalização.
|3
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Anexo XX - Ficha de Grande Projeto
1: Identificação do Grande Projeto
CCI

2009 PT 16 1 PR 001

Designação

CRIL - Buraca/Pontinha

Beneficiário

EP - Estradas de Portugal, SA

Eixo Prioritário

Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável
(FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Sector **

Infraestruturas

Localização (NUTS II/III)

Lisboa/Grande Lisboa

|1

* FEDER ou Fundo de Coesão; ** Infraestruturas ou Produtivo.

2: Processo de notificação à Comissão Europeia
Datas
Aprovação AG/OI

Última notificação à CE

Decisão

30-10-2008

12-10-2009

07-04-2010

Número da Decisão

Montante da Decisão
(euros)

C(2010) 2040

136.818.087,00

3: Descrição do Grande Projeto
O projeto refere-se à conclusão da via circular à cidade de Lisboa, CRIL – Circular Regional Interior de Lisboa, materializada pela
execução do troço do IC17 entre o Nó da Buraca e o Nó da Pontinha, numa extensão aproximada de 3650 metros e do troço do
IC16 entre o Nó da Pontinha e a Rotunda de Benfica, numa extensão de 770 metros.
O investimento nesta infraestrutura, que constitui o último troço da Cintura Regional Interior de Lisboa (IC17), abrange ainda,
para além da construção dos 4,42 Km de plena via com perfil de autoestrada anteriormente identificados, a construção de 18
Obras de Arte e de 7 Nós e articulação com a rede viária existente.

4.a.: Calendário (ponto D.1. do Formulário de Grande Projeto de Investimento em Infraestruturas)
Previsto
(Formulário Grande
Projeto)

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

1. Estudos de viabilidade

11-06-2005

29-12-2006

11-06-2005

29-12-2006

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)

06-12-2004

10-09-2008

06-12-2004

10-08-2009

POVT-11-0151-FCOES-000001

3. Avaliação de impacte ambiental

03-08-2003

28-11-2006

03-08-2003

28-11-2006

4. Estudos de conceção

18-12-2007

18-10-2009

18-12-2007

18-10-2009

5. Preparação da documentação relativa a concursos

01-11-2006

09-01-2007

01-11-2006

09-01-2007

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

19-01-2007

09-11-2007

19-01-2007

09-11-2007

7. Aquisição de terrenos

08-03-2007

18-10-2009

03-09-2007

30-06-2010

8. Fase/contrato de construção

18-12-2007

18-10-2009

18-12-2007

9. Fase operacional

19-10-2009

19-10-2040

16-04-2011*

|2

*não foi ainda concluído o troço de ligação à Rotunda de Benfica

5: Fontes de cofinanciamento (ponto H.2.2. do Formulário de Grande Projeto)
Previsto
(Formulário Grande
Projeto) (euros)

Fonte dos custos totais do investimento

Reprogramado (euros)

187.416.548 (valor
comunicado sem IVA)

215.536.444

2. Apoio da União

95.772.660

107.203.166

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

91.643.888

108.333.278

136.818.087

126.121.372

1. Custo total do investimento

(com IVA)

4. Fundos privados nacionais
5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível (ponto H.1)

6: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

120.447.554,80

114.425.176,68

95,50%1

7: Indicadores previstos no Formulário e/ou Decisão
Previsto
Designação
1. Indicadores de realização

Valor Realizado

Taxa de
realização

Valor

REA_O6 - Via construída e
em operação (CRIL e CRIPS)

4,42 Km

3,65 Km

82,5%

RES_C20 - Valor (em €/ano)
dos ganhos nos tempos de
percurso, gerado pelos

144.504.167
€/ano

-

n.a

2. Indicadores de resultado
3. Indicadores Comuns CE

1

A presente taxa de execução é relativa a um montante de decisão de 126.121.372 €, cuja proposta foi notificada à CE em 20 de
março de 2013. A taxa de execução do montante da decisão em vigor (136.818.087€) é de 88,03%.
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projetos de construção e
reconstrução de vias
(mercadorias e passageiros)
REA_C14 Nº de Km de novas
estradas

4,420

8: Ponto de situação do Grande Projeto
O projeto encontrava-se, no final de 2012 praticamente concluído, não estando porém ainda executado o troço do IC16 Radial
da Pontinha, entre o Nó da Pontinha do IC17 CRIL e a Rotunda de Benfica, numa extensão aproximada de 770m e a construção
da Azinhaga dos Bezouros numa extensão de cerca 700m.
Em 2012, a operação foi reprogramada de modo a incluir um novo procedimento de contratação, referente à construção do
troço referido no parágrafo anterior, sendo de salientar que este conjunto de trabalhos já estava previsto na candidatura inicial,
aprovada, contudo em função de uma nova solução técnica (supressão do Túnel 2), estes trabalhos foram suprimidos, sendo
retomados no contexto de um novo procedimento de contratação pública. Esta alteração não provoca qualquer acréscimo do
custo total do investimento nem da despesa elegível, os quais registam até uma redução face aos montantes iniciais aprovados.

POVT-11-0151-FCOES-000001

|3

Anexo XX - Ficha de Grande Projeto
1: Identificação do Grande Projeto
CCI

2009 PT 16 1 PR 004

Designação

Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) I: Variante de Alcácer (2ª fase)

Beneficiário

Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE

Eixo Prioritário

Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável
(FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Sector **

Infraestruturas

Localização (NUTS II/III)

Alentejo/Alentejo Litoral

|1

* FEDER ou Fundo de Coesão; ** Infraestruturas ou Produtivo.

2: Processo de notificação à Comissão Europeia
Datas
Aprovação AG/OI

Última notificação à CE*

Decisão

30-10-2008

07-11-2011

---

Número da Decisão

Montante da Decisão
(euros)

---

92.633.032

3: Descrição do Grande Projeto
A operação referente à construção da Variante de Alcácer – 2ª Fase inclui-se no projeto de ligação de Sines à fronteira, que se
vai desenvolver numa extensão de aproximadamente 315 km de via única eletrificada, e insere-se no objetivo geral de
modernização da rede convencional no corredor Sines – Elvas/Badajoz, concorrendo particularmente para a concretização do
objetivo específico de melhoria da oferta de transporte ferroviário de mercadorias para o porto de Sines.
A 2ª Fase da construção da Variante de Alcácer respeita aos seguintes trabalhos:
Trabalhos de via (apenas superstrutura), instalação de tração elétrica (catenária), com uma extensão
aproximada de 29km ligando o lado Sul da Estação de Pinheiro ao km 94 da linha do Sul;
Construção da ponte sobre o rio Sado, totalizando uma extensão de cerca de 2735 metros entre o PK 8+530 e o
PK 11+265; Viadutos de acesso, dos lados Norte e Sul com desenvolvimentos de 1114,75 metros e 1140
metros, respetivamente;
Adaptação dos Sistemas de Sinalização, Telecomunicações, Convel e Rádio-Solo Comboio.
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4.a.: Calendário (ponto D.1. do Formulário de Grande Projeto de Investimento em Infraestruturas)
Previsto
(Formulário Grande
Projeto)

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

1. Estudos de viabilidade

02-01-2008

18-03-2008

02-01-2008

18-03-2008

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)

02-01-2008

18-03-2008

02-01-2008

03-06-2011

3. Avaliação de impacte ambiental

01-05-2003

15-01-2007

01-05-2003

15-01-2007

4. Estudos de conceção

02-11-2004

27-07-2007

02-11-2004

27-07-2007

5. Preparação da documentação relativa a concursos

13-09-2006

30-07-2009

13-09-2006

11-01-2010

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

14-11-2006

02-08-2009

14-11-2006

11-01-2010

7. Aquisição de terrenos

09-11-2006

24-10-2008

09-11-2006

31-12-2010

8. Fase/contrato de construção

12-11-2007

31-12-2010

12-11-2007

28-11-2011

9. Fase operacional

01-01-2011

31-12-2035

12-12-2010

5: Fontes de cofinanciamento (ponto H.2.2. do Formulário de Grande Projeto)
Previsto
(Formulário Grande
Projeto) (euros)

Fonte dos custos totais do investimento

1. Custo total do investimento

Reprogramado (euros)

134.569.782

134.569.782

2. Apoio da União

64.843.122

78.738.077

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

69.726.660

55.831.705

109.664.819

109.664.819

4. Fundos privados nacionais
5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível (ponto H.1)

6: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

86.896.334,16

82.551.517,07

93,81%

7: Indicadores previstos no Formulário e/ou Decisão
Previsto
Designação

Valor Realizado

Taxa de
realização

Valor

REA_02 – Km Linha Férrea
Construída

29 Km

29 Km

100%

REA_03 – Km Linha Férrea
Eletrificada

29 Km

29 Km

100%

1. Indicadores de realização
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2. Indicadores de resultado

3. Indicadores Comuns CE

RES_04 – Mercadorias
Transportadas

2 100 000
Ton/ano

REA_C17 - nº de quilómetros de
novas ferrovias

29 Km

29 Km

100%

REA_C18 - nº de quilómetros de
novas ferrovias – RTE

29 Km

29 Km

100%

RES_C21 – Valor (em €/ano) dos
ganhos nos tempos de percurso,
gerado pelos projetos de
construção e reconstrução de
ferrovias (mercadorias e
passageiros)

3,2 milhões
€/ano
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8: Ponto de situação do Grande Projeto
A fase de construção decorreu entre novembro de 2007 e agosto de 2010, sendo a nova infraestrutura inaugurada no dia 12 de
dezembro de 2010, mês em que a Variante de Alcácer entrou em exploração.
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Anexo XX - Ficha de Grande Projeto
1: Identificação do Grande Projeto
CCI

2011 PT 16 1 PR 002

Designação

Ramal de Ligação Ferroviária ao Porto de Aveiro

Beneficiário

Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE

Eixo Prioritário

Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável
(FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Sector **

Infraestruturas

Localização (NUTS II/III)

Centro/Baixo Vouga

* FEDER ou Fundo de Coesão; ** Infraestruturas ou Produtivo.

2: Processo de notificação à Comissão Europeia
Datas
Aprovação AG/OI

Última notificação à CE

Decisão

04-08-2011

28-05-2012

----

Número da Decisão

Montante da Decisão1
(euros)

----

49.655.932

1

Opta-se por apresentar o Montante de Decisão que estava aprovado no final de 2012 e não ao montante notificado em maio de 2012, uma vez
que o projeto foi entretanto reprogramado.

3: Descrição do Grande Projeto
O traçado do ramal ferroviário de ligação ao Porto de Aveiro, com uma extensão total de cerca de 8,960 km, desenvolve-se de
Nascente para Poente. O traçado inicia-se ao km 0+000, no Terminal Multimodal de Cacia (cerca do km 274+600 da Linha do
Norte a Sudoeste da povoação de Mataduços) e termina a Norte da Gafanha da Nazaré, no Terminal Norte do Porto de Aveiro.
O projeto de construção do “Ramal Ferroviário de Ligação ao Porto de Aveiro” caracteriza-se, fundamentalmente, pela
construção de uma infraestrutura ferroviária para o transporte de mercadorias, dotada de sistemas de sinalização,
telecomunicações, Rádio-Solo-Comboio e CONVEL (Controlo Automático de Velocidade), materializada através de 5 fases de
empreitada, da seguinte forma:
- 1ª Fase - Entre o km 0+000 e a Ponte da Gafanha (inclusive): Integra trabalhos relativos à implementação da infraestrutura de
via, no âmbito do contrato n.º 2702;
- 2ª Fase - Entre a Ponte da Gafanha (exclusive) e o Porto de Aveiro: Integra trabalhos relativos à implementação da
infraestrutura de via no âmbito do contrato nº2901;
- 3ª Fase - Via-férrea entre o km 0+000 e o Porto de Aveiro, incluindo o feixe de linhas no interior desta infraestrutura portuária;
- 4ª Fase – Instalação dos sistemas de sinalização, telecomunicações, Rádio-Solo-Comboio e CONVEL (Controlo Automático de
Velocidade);
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- 5.ª Fase – Eletrificação do troço recorre à utilização de linhas aéreas para tração elétrica ferroviária, no sistema tradicional, à
tensão de 25 kV-50 Hz, com suspensão em catenária constituída por cabo de suporte em bronze, de 65 mm2, e fio de contacto
em cobre ranhurado, de 107 mm2. Está ainda prevista a implementação de telecomando de catenária e a compatibilização dos
sistemas de retorno de corrente de tração + terra de proteção (RCT+TP), já instalados conjuntamente com a sinalização
eletrónica.

4.a.: Calendário (ponto D.1. do Formulário de Grande Projeto de Investimento em Infraestruturas)
Previsto
(Formulário Grande
Projeto)

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

1. Estudos de viabilidade

01-07-1999

31-12-2009

01-07-1999

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)

01-03-2009

29-01-2010

01-05-2009

3. Avaliação de impacte ambiental

01-02-2005

21-03-2006

01-02-2005

20-07-2007

4. Estudos de conceção

14-04-2000

31-12-2009

14-04-2000

31-12-2009

5. Preparação da documentação relativa a concursos

01-01-2006

31-12-2008

10-10-2006

31-12-2008

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

11-10-2006

31-12-2008

10-10-2006

7. Aquisição de terrenos

01-01-2006

31-12-2009

14-12-2005

8. Fase/contrato de construção

07-09-2007

29-12-2011

07-09-2007

9. Fase operacional

01-04-2010

01-04-2035

27-03-2010

5: Fontes de cofinanciamento (ponto H.2.2. do Formulário de Grande Projeto)
Previsto
(Formulário Grande
Projeto) (euros)

Reprogramado (euros)

1. Custo total do investimento

70.090.104

79.181.806

2. Apoio da União

19.205.173

42.207.542

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

23.791.354

22.260.395

27.093.577

-

25.724.207

57.962.167

Fonte dos custos totais do investimento

4. Fundos privados nacionais
5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível (ponto H.1)

6: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

38.685.179,28

36.750.920,00

77,91%
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7: Indicadores previstos no Formulário e/ou Decisão
Previsto
Valor Realizado
Designação

Valor

Taxa de
realização

1. Indicadores de realização
2. Indicadores de resultado

3. Indicadores Comuns CE

473.968
ton/ano

474.000

REA_C17 - Novas ferrovias

15 Km

15 km

100%

REA_C18 - Novas ferrovias
das quais: RTE

15 Km

15 km

100%

RES_04 - Mercadorias
transportadas

RES_C21 - Ganhos em tempo
de percurso, gerado pelos
projetos de construção e
reconstrução de ferrovias

ton/ano

100%

|3
189.527
euros/ano

189.527
euros/ano

100%

(Mercadorias e passageiros)

8: Ponto de situação do Grande Projeto
Do ponto de vista físico a obra encontra-se concluída. No entanto, durante o ano de 2013 prevê-se que ainda ocorram despesas
relacionadas com expropriações e com a colocação das placas definitivas.
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Anexo XX - Ficha de Grande Projeto
1: Identificação do Grande Projeto
CCI

2012 PT 16 1 PR 002

Designação

Linha do Minho: Variante da Trofa

Beneficiário

Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE

Eixo Prioritário

Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável
(FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Sector **

Infraestruturas

Localização (NUTS II/III)

Norte/Ave

|1

* FEDER ou Fundo de Coesão; ** Infraestruturas ou Produtivo.

2: Processo de notificação à Comissão Europeia
Datas
Aprovação AG/OI

Última notificação à CE

Decisão

29-02-2012

14-05-2012

---

Número da Decisão

Montante da Decisão1
(euros)

---

43.499.078

1

Opta-se por apresentar o Montante de Decisão que estava aprovado no final de 2012 e não ao montante notificado em maio de 2012, uma vez
que o projeto foi reprogramado.

3: Descrição do Grande Projeto
Este projeto respeitava ao conjunto de trabalhos de construção da Variante da Trofa e incluía trabalhos relativos às seguintes
componentes:
a) Via: construção de via dupla em toda a extensão da Variante. A superestrutura da via é constituída por carril UIC 60,
travessas polivalentes e balastro granítico. São assentes sete aparelhos de mudança de via (AMV’s) em plena via.
b) Obras de arte: Será construído um Túnel com 1.404 m de comprimento e um viaduto com 327 m de comprimento. Serão
também construídas acessibilidades rodoviárias e passagens desniveladas, assim como o restabelecimento de linhas de água
(Passagens Hidráulicas).
c) Estação e Interface: a nova estação da Trofa é construída e integrada no viaduto ferroviário. O edifício de passageiros inclui as
instalações técnicas e de acolhimento dos passageiros. Na envolvente da estação será construído um interface que permitirá a
ligação com outros modos de transporte público (Metro do Porto, autocarros e táxis) que incluirá também um parque de
estacionamento de superfície, dedicado ao transporte individual;
d) Catenária: eletrificação do troço recorre à utilização de linhas aéreas para tração elétrica ferroviária no sistema tradicional, à
tensão de 25 kV-50 Hz;
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e) Sinalização, RCT+TP e CONVEL: será implementado o sistema de sinalização eletrónica do tipo SSI, o normativo de Retorno de
Corrente de Tração e de Terras de Proteção e o controlo automático de velocidade (Convel);
f) Telecomunicações: serão instalados Sistema de Informação ao Público (SIP), Sistema de Exploração Ferroviária e Rádio SoloComboio;
g) Supressão de Passagens de Nível: o troço antigo será descativado pelo que as 5 passagens de nível agora existentes, deixarão
de existir no âmbito da exploração ferroviária.
h) Obras Acessórias e Complementares: em termos de terraplenagens, movimento de terras e disposições construtivas, foi
considerada a desmatação, decapagem de terra vegetal, escavação e aterros.

4.a.: Calendário (ponto D.1. do Formulário de Grande Projeto de Investimento em Infraestruturas)
Previsto
(Formulário Grande
Projeto)

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

1. Estudos de viabilidade

01-07-1998

31-01-2001

01-07-1998

31-01-2001

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)

01-04-2009

22-03-2010

01-04-2009

3. Avaliação de impacte ambiental

01-07-2001

01-02-2007

01-07-2001

22-10-2002

4. Estudos de conceção

12-07-2001

30-06-2010

12-07-2001

01-08-2011

5. Preparação da documentação relativa a concursos

01-01-2007

31-12-2009

10-10-2006

31-12-2008

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

04-01-2007

31-03-2010

04-01-2007

31-03-2010

7. Aquisição de terrenos

25-11-2004

30-06-2010

25-11-2004

31-07-2012

8. Fase/contrato de construção

29-01-2008

15-08-2010

29-01-2008

10-05-2011

9. Fase operacional

16-08-2010

30-06-2035

16-08-2010
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5: Fontes de cofinanciamento (ponto H.2.2. do Formulário de Grande Projeto)
Previsto
(Formulário Grande
Projeto) (euros)

Fonte dos custos totais do investimento

Reprogramado (euros)

1. Custo total do investimento

77.564.888

81.757.965

2. Apoio da União

31.990.401

36.974.217

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

35.331.587

44.783.748
|3

4. Fundos privados nacionais
5. Outras fontes (especificar)

10.242.900

-

44.453.943

51.318.949

6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível (ponto H.1)

6: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

34.995.601,44

33.245.821,28

80,45%

7: Indicadores previstos no Formulário e/ou Decisão
Previsto
Valor Realizado

Taxa de
realização

3,555 Km

3,555 Km

100%

RES_O4 – Mercadorias
Transportadas

360.000
Ton/Ano

Ton/Ano

REA_C17 – Km de Novas
ferrovias

3,555 Km

3,555 Km

100%

REA_C18 – Km Novas ferrovias RTE

3,555 Km

3,555 Km

100%

RES_C21 - Ganhos em tempo de
percurso, gerado pelos projetos
de construção e reconstrução de
ferrovias (Mercadorias e
passageiros)

2.974.728
euros/ano

2.974.728

Designação

Valor

REA_C17 – Km de Novas
ferrovias

1. Indicadores de realização
REA_C18 – Km Novas ferrovias RTE

2. Indicadores de resultado

3. Indicadores Comuns CE

360.000

euros/ano

100%

100%

8: Ponto de situação do Grande Projeto
Do ponto de vista físico a obra encontra-se concluída. No entanto, durante o ano de 2013 prevê-se que ainda ocorram despesas
relacionadas com expropriações e com a colocação das placas definitivas.
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Anexo XX - Ficha de Grande Projeto
1: Identificação do Grande Projeto
CCI

2011 PT 16 1 PR 003

Designação

Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) III: Modernização do troço Bombel e Vidigal a
Évora

Beneficiário

Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE

Eixo Prioritário

Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável
(FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Sector **

Infraestruturas

Localização (NUTS II/III)

Alentejo/Alentejo Central

* FEDER ou Fundo de Coesão; ** Infraestruturas ou Produtivo.

2: Processo de notificação à Comissão Europeia
Datas
Aprovação AG/OI

Última notificação à CE

Decisão

31-03-2011

24-04-2012

----

Número da Decisão

Montante da Decisão
(euros)

----

82.454.463

3: Descrição do Grande Projeto
Este projeto insere-se no objetivo geral de modernização da rede convencional no corredor Sines-Elvas/Badajoz e concorre
particularmente para a concretização do objetivo específico de melhoria da oferta de transporte ferroviário de mercadorias
para o porto de Sines, por forma a aproveitar as potencialidades da ferrovia enquanto meio de transporte vocacionado para o
transporte de grandes cargas por eixo, com vantagens competitivas face à rodovia no que respeita ao congestionamento, à
poluição atmosférica, ruído, aquecimento global e acidentes.
Este Projeto desenvolve-se numa extensão de cerca de 69 km de via única eletrificada, entre Bombel e Vidigal a Évora
(inclusive).
Os trabalhos a executar consistem na renovação integral da via férrea (com exceção no troço Casa Branca-Évora), com aplicação
de carril novo 60E1 e travessas de betão monobloco polivalentes, na realização de construção civil, terraplenagens e drenagens,
infraestruturas de sinalização e telecomunicações, eletrificação em todos os troços, remodelação das estações de Vendas
Novas, Torre da Gadanha, Casa Branca, Monte das Flores e Évora, implementação de um sistema de sinalização eletrónica,
convel e telecomunicações e construção de passagens desniveladas para supressão das passagens de nível.
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4.a.: Calendário (ponto D.1. do Formulário de Grande Projeto de Investimento em Infraestruturas)
Previsto
(Formulário Grande
Projeto)

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

1. Estudos de viabilidade

16-02-2007

01-06-2010

20-10-2005

04-07-2006

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)

02-01-2008

11-05-2010

02-01-2008

10-08-2011

3. Avaliação de impacte ambiental

01-03-2007

10-08-2010

01-03-2007

15-01-2010

4. Estudos de conceção

16-02-2007

01-06-2010

16-02-2007

28-12-2010

5. Preparação da documentação relativa a concursos

14-07-2008

07-08-2010

14-07-2008

07-08-2010

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

12-08-2008

07-08-2010

12-08-2008

07-08-2010

7. Aquisição de terrenos

09-04-2009

31-12-2011

22-04-2009

30-12-2011

8. Fase/contrato de construção

28-09-2009

31-12-2011

28-09-2009

02-02-2012

9. Fase operacional

23-07-2011

23-07-2041

24-07-2011

5: Fontes de cofinanciamento (ponto H.2.2. do Formulário de Grande Projeto)
Previsto
(Formulário Grande
Projeto) (euros)

Fonte dos custos totais do investimento

1. Custo total do investimento

Reprogramado (euros)

124.757.120

2. Apoio da União

70.086.293

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

54.670.827

4. Fundos privados nacionais
5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível (ponto H.1)

97.614.788

6: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

57.596.777,55

54.716.938,08

69,85%

7: Indicadores previstos no Formulário e/ou Decisão
Previsto
Designação
1. Indicadores de realização

REA_O3 - Linha ferroviária
eletrificada

Valor Realizado

Taxa de
realização

69 Km

100%

Valor
69 Km

POVT-11-0151-FCOES-000007
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2. Indicadores de resultado

RES_O4 - Mercadorias
transportadas até 2015

3. Indicadores Comuns CE

REA_C19 - Ferrovias
construídas ou requalificadas
RES_C21- Ganhos em tempo
de percurso, gerado pelos
projetos de construção e
reconstrução de ferrovias

2.100.000
Ton/ano
44 Km

44 Km

100%

3.200.000
euros/ano

(Mercadorias e passageiros)
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8: Ponto de situação do Grande Projeto
No âmbito do presente projeto em 2011 foram concluídos os trabalhos das empreitadas de reabilitação da plataforma
ferroviária, eletrificação e instalação dos novos sistemas de sinalização eletrónica e de controlo de velocidade necessários à
modernização do Troço Bombel e Vidigal a Évora.
A infraestrutura foi aberta à exploração no dia 23 Julho de 2011. No entanto, no ano de 2012, ainda decorreram alguns
trabalhos complementares, nomeadamente, no que diz respeito à sinalização.

POVT-11-0151-FCOES-000007

Anexo XX - Ficha de Grande Projeto
1: Identificação do Grande Projeto
CCI

2009 PT 16 1 PR 002

Designação

Águas do Ave - Alargamento do Sistema de Saneamento

Beneficiário

Águas do Noroeste, SA

Eixo Prioritário

Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos (FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Sector **

Infraestruturas

Localização (NUTS II/III)

Norte/Cávado, Grande Porto e Tâmega
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* FEDER ou Fundo de Coesão; ** Infraestruturas ou Produtivo.

2: Processo de notificação à Comissão Europeia
Datas
Número da Decisão
Aprovação AG/OI

Última notificação à CE

30-01-2009

02-05-2012

Decisão

Montante da Decisão
(euros)
113.874.124

3: Descrição do Grande Projeto
O projeto “Águas do Ave – Alargamento do Sistema de Saneamento” compreende poucos trabalhos de conceção –
exclusivamente para as grandes infraestruturas de tratamento – a aquisição de terrenos e a sua preparação, a construção de
infraestruturas, o fornecimento e montagem de equipamentos e os trabalhos de supervisão, necessários ao correto
desenvolvimento das infraestruturas.
O projeto visa sobretudo o aumento da cobertura do tratamento de águas residuais, a construção de infraestruturas de
transporte/ligação entre as redes em “baixa” e os pontos de recolha em “alta”, bem como a introdução de benfeitorias
diversas, tendo em vista o ajustamento da eficiência de tratamento às atuais exigências em termos de preservação ambiental,
de modo a solucionar, integrada e articuladamente, os problemas existentes na área geográfica abrangida.
A proposta de reprogramação apresentada em 13 de abril de 2012 e que veio a ser aprovada diminuiu o âmbito da operação,
ajustando-a à realização dos trabalhos indispensáveis e prioritários. Nestes termos, as intervenções a realizar envolvem agora a
construção de 36 Estações Elevatórias (EE), 261 km de Sistema Intercetor e 10 Estações de Tratamento de Águas Residuais, bem
como trabalhos de fiscalização necessários ao correto desenvolvimento das infraestruturas em causa.
As alterações verificadas implicaram também a revisão do calendário inicial de execução, prevendo-se agora que os trabalhos
apenas estejam concluídos em 31.12.2014.

4.a.: Calendário (ponto D.1. do Formulário de Grande Projeto de Investimento em Infraestruturas)
Previsto
(Formulário Grande
Projeto)

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

1. Estudos de viabilidade

01.01.2006

01.11.2006

01.01.2006

01.11.2006

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)

01.04.2008

31.07.2008

01.04.2008

31.07.2008

3. Avaliação de impacte ambiental

25.01.2008

12.08.2008

25.01.2008

12.08.2008

4. Estudos de conceção

01.08.2006

31.12.2010

01.08.2006

31.12.2010

5. Preparação da documentação relativa a concursos

25.02.2008

01.07.2010

25.02.2008

01.07.2010

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

25.02.2008

01.07.2010

25.02.2008

01.07.2010

7. Aquisição de terrenos

01.08.2007

31.12.2012

01.08.2007

8. Fase/contrato de construção

01.08.2008

31.12.2012

27.02.2009

9. Fase operacional

01.07.2010

31.12.2036

01.07.2010
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5: Fontes de cofinanciamento (ponto H.2.2. do Formulário de Grande Projeto)
Previsto
(Formulário Grande
Projeto) (euros)

Fonte dos custos totais do investimento

1. Custo total do investimento

Reprogramado (euros)

148.291.616

148 291 616

2. Apoio da União

96.793.005

96.793.005

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

51.498.611

51 498.611

123.576.347

123.576.347

4. Fundos privados nacionais
5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível (ponto H.1)

6: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

56.292.780,85

47.567.802,17

57,35%

7: Indicadores previstos no Formulário e/ou Decisão
Previsto

1. Indicadores de realização

Designação

Valor

REA_O7 Estações de Tratamento de Águas
Residuais construídas/remodeladas

26

Valor Realizado

Taxa de
realização

3

11,5%

REA_A5 Projetos de sistemas de
saneamento de águas residuais urbanas
que garantem um nível de atendimento
superior a 70% da população

1

2. Indicadores de resultado

RES_O30 População servida com sistemas
de saneamento de águas residuais
financiados pelo POVT

414.405

305.617

73,7%

3. Indicadores Comuns CE

RES_C26 Acréscimo de população servida
nos sistemas de drenagem e tratamento
de águas residuais

409.015

164.198

40,1%

Nota: os indicadores de realização e de resultado apresentados em 1. e 2. resumem os valores que constam do Anexo VI ao
formulário de Grande Projeto notificado à Comissão Europeia.

8: Ponto de situação do Grande Projeto
No final de 2012, praticamente todos os concursos tinham sido lançados e a maior parte adjudicados, encontrando-se os
trabalhos a decorrer.
Em termos concretos, até 31 de dezembro de 2012, foram realizados 60 procedimentos de contratação, dos quais 30 relativos a
empreitadas e 30 a prestações de serviços, perfazendo um total de 117 milhões de euros. Destes, encontram-se adjudicados 49
contratos (25 empreitadas e 24 prestações de serviços), correspondentes a 88 milhões de euros, dos quais 29 milhões
correspondem a investimento em curso, No final de 2012 o ponto de situação da execução física é o seguinte:
3 Estações de Tratamento de Águas Residuais Concluídas: ETAR do Ave, ETAR do Sousa e ETAR de Ponte da Baia;
134 km de sistema intercetor executados
8 Estações Elevatórias concluídas.
A execução do projeto evidencia um atraso de cerca de 24 meses face às previsões iniciais, como decorre da reprogramação
aprovada, os quais resultou essencialmente dos seguintes fatos:
Necessidade de adequar o Plano de Investimentos da Águas do Noroeste, S.A. às orientações do Governo para o
Setor Empresarial do Estado, o que implicou que as atividades ficaram algum tempo suspensas de forma poderem e
replaneadas e redirecionadas;
Problemas de expropriação de terrenos, relacionados com a obtenção das autorizações de servidão pública e
acordos com os proprietários, no caso do sistema intercetor.
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Anexo XX - Ficha de Grande Projeto
1: Identificação do Grande Projeto
CCI

2009 PT 16 2 PR 001

Designação

SIMARSUL – Sub-sistemas de Saneamento Barreiro/Moita e Seixal

Beneficiário

SIMARSUL-Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal,
SA

Eixo Prioritário

Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos (FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Sector **

Infraestruturas

Localização (NUTS II/III)

Lisboa/Península de Setúbal
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* FEDER ou Fundo de Coesão; ** Infraestruturas ou Produtivo.

2: Processo de notificação à Comissão Europeia
Datas
Aprovação AG/OI

Última notificação à CE

Decisão

31-03-2009

24-04-2012

----

Número da Decisão

Montante da Decisão
(euros)

----

27.076.817

3: Descrição do Grande Projeto
O projeto é constituído por um conjunto de ações que visam dotar as áreas abrangidas pelos Subsistemas do Barreiro/Moita e
do Seixal das infraestruturas de saneamento (recolha “em alta” e tratamento), permitindo garantir a descarga das águas
residuais urbanas em conformidade com a qualidade necessária face ao meio recetor (Estuário do Tejo), corrigindo a situação
de incumprimento da Diretiva nº 91/271/CEE, do Conselho, de 21 de Maio de 1991 relativa às águas residuais, transposta pelo
Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de Junho, segundo a qual os aglomerados populacionais em causa deveriam possuir sistemas de
recolha, drenagem e tratamento secundário até 31 de Dezembro de 2000.
Em termos globais, a operação inclui a construção de 2 ETAR, construção/reabilitação de 19 estações elevatórias e implantação
de 35,3Km de emissários, intercetores e condutas elevatórias.

4.a.: Calendário (ponto D.1. do Formulário de Grande Projeto de Investimento em Infraestruturas)
Previsto
(Formulário Grande
Projeto)

1. Estudos de viabilidade

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

02-01-2001

31-12-2004

02-01-2001

31-12-2004

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)

01-01-2004

31-12-2004

01-01-2004

31-12-2004

3. Avaliação de impacte ambiental

25-10-2005

25-06-2008

25-10-2005

25-06-2008

4. Estudos de conceção

02-01-2001

31-12-2004

02-01-2001

31-12-2004

5. Preparação da documentação relativa a concursos

02-11-2005

31-10-2006

02-11-2005

31-10-2006

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

04-01-2006

03-01-2007

04-01-2006

03-01-2007

7. Aquisição de terrenos

08-07-2005

30-06-2009

08-07-2005

30-06-2009

8. Fase/contrato de construção

21-03-2007

31-12-2011

29-06-2007

31-12-2011

9. Fase operacional

01-09-2010

30-11-2034

01-09-2010

5: Fontes de cofinanciamento (ponto H.2.2. do Formulário de Grande Projeto)
Previsto
(Formulário Grande
Projeto) (euros)

Fonte dos custos totais do investimento

Reprogramado (euros)

1. Custo total do investimento

61.239.785

2. Apoio da União

23.015.294

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

38.224.491

4. Fundos privados nacionais
5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI

21.000.000

7. Dos quais custo elegível (ponto H.1)

50.289.159

6: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

24.830.443,81

13.755.555,43

91,70%

7: Indicadores previstos no Formulário e/ou Decisão
Previsto
Valor Realizado
Designação

Valor

Taxa de
realização

1. Indicadores de realização

REA_O7
Estações
de
Tratamento
de
Águas
Residuais
construídas/remodeladas

2

2

100%

2. Indicadores de resultado

REA_A5 Projetos de sistemas
de saneamento de águas
residuais
urbanas
que
garantem um nível de
atendimento superior a 70%
da população

2

2

100%

3. Indicadores Comuns CE

RES_C26 - Acréscimo de
população
servida
nos

303.062

303.062

100%
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sistemas de drenagem e
tratamento
de
águas
residuais
Nota: os indicadores de realização e de resultado apresentados em 1. e 2. resumem os valores que constam do Anexo VI ao
formulário de Grande Projeto notificado à Comissão Europeia. O valor realizado do indicador apresentado em 3. resulta da
revisão daquele indicador efetuada já após a última notificação à Comissão, razão pela qual não coincide com o valor previsto
inicialmente (324.748), ainda que a taxa de realização física do projeto seja, efetivamente, de 100%.

8: Ponto de situação do Grande Projeto
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Durante o ano de 2012, a execução física da operação registou alguns atrasos motivados pela necessidade de se introduzirem
ajustamentos na localização de infraestruturas complementares, quer para evitar incompatibilidades com o projeto da 3ª ponte
sobre o Tejo, quer para conseguir uma adequada ligação com infraestruturas envolventes (traçado do ramal de energia e o
Parque Industrial do Seixa, entres outras). Estes ajustamentos resultaram no reposicionamento de uma Estação Elevatória, a
necessidade de construção de uma nova Estação Elevatória e ao reperfilamento do emissário da Via Rápida.
Não obstante, a ETAR do Barreiro/Moita foi inaugurada em Abril de 2011 e a ETAR do Seixal em Maio de 2011 e ambas as ETAR
entraram em fase de exploração em 2012, decorrido que foi o período de arranque (um ano). As restantes infraestruturas que
fazem parte do sistema - infraestruturas de drenagem e elevação do subsistema do Seixal e parte das infraestruturas do
subsistema da Moita - encontram-se igualmente em fase de exploração. No final de 2012 a taxa de execução física era de 100%
e a taxa de execução financeira de 91,7%, podendo com segurança admitir-se que o projeto fique financeiramente concluído no
final de 2013, como previsto.

Anexo XX - Ficha de Grande Projeto
1: Identificação do Grande Projeto
CCI

2009 PT 16 1 PR 009

Designação

Ligação Pisão-Roxo

Beneficiário

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A.

Eixo Prioritário

Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos (FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Sector **

Infraestruturas

Localização (NUTS II/III)

Alentejo/Baixo Alentejo
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* FEDER ou Fundo de Coesão; ** Infraestruturas ou Produtivo.

2: Processo de notificação à Comissão Europeia
Datas
Aprovação AG/OI

Última notificação à CE

19-10-2009
1

04-10-2012

Número da Decisão

Montante da Decisão
(euros)

C(2010) 7839

18-11-2010

58.873.399

1

05-03-2013

59.290.882

Decisão

C(2013)1243

Que altera a Decisão (2010)7839, de 18/11/2010

3: Descrição do Grande Projeto
Este projeto constitui uma das fases do projeto global subsistema de Alqueva (SSA), um dos três subsistemas de rega do
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA). Corresponde a um dos troços do SSA, que irá permitir a ligação da
albufeira do Pisão à albufeira do Roxo, no âmbito da rede primária de abastecimento de água do EFMA. A operação desenvolvese no distrito de Beja, abrangendo os concelhos de Ferreira do Alentejo, Beja e Aljustrel, integrando essencialmente as
seguintes infraestruturas:
Troço de Ligação Pisão-Ferreira - Responsável pelo transporte de água entre a derivação para a barragem do
Pisão e a derivação para o reservatório de Ferreira, assegurando a conexão ao canal Alvito-Pisão, com uma
extensão total de 10,8 Km;
Troço de ligação Ferreira-Penedrão, responsável pelo transporte de água entre a derivação para o reservatório
de Ferreira e a barragem do Penedrão, com uma extensão de 8,05Km;
Troço de Ligação Penedrão-Roxo - Responsável pelo transporte de água entre as barragens do Penedrão e do
Roxo, numa extensão de cerca de 4,4 Km em conduta gravítica;
Construção da Barragem do Penedrão e da Central mini-hídrica do Roxo.
Em 2012, e na sequência da reprogramação técnica do POVT, perante este novo enquadramento dos investimentos do EFMA,

no Fundo de Coesão, a operação foi reprogramada de modo a incluir, entre outros aspectos, a elegibilidade dos investimentos
das centrais mini-hídricas deste projeto: mini-hídrica do Roxo e mini-hídrica do Alvito.

4.a.: Calendário (ponto D.1. do Formulário de Grande Projeto de Investimento em Infraestruturas)
Previsto
(Formulário Grande
Projeto)

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

1. Estudos de viabilidade

05-04-1990

25-05-1994

05-04-1990

25-05-1994

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)

11-11-2008

20-01-2009

11-11-2008

11-05-2012

3. Avaliação de impacte ambiental

13-04-2005

05-12-2008

13-04-2005

05-12-2008

4. Estudos de conceção

18-04-2005

30-06-2008

18-04-2005

30-06-2008

5. Preparação da documentação relativa a concursos

29-12-2004

30-03-2010

29-12-2004

30-03-2010

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

04-01-2005

15-04-2010

04-01-2005

15-04-2010

7. Aquisição de terrenos

01-01-2008

30-06-2012

04-12-2008

….

8. Fase/contrato de construção

29-07-2008

17-06-2011

24-07-2008

24-05-2011

9. Fase operacional

30-06-2011

31-12-2082

07-07-2010

5: Fontes de cofinanciamento (ponto H.2.2. do Formulário de Grande Projeto)

Fonte dos custos totais do investimento

Previsto
(Formulário Grande
Projeto) (euros)

1. Custo total do investimento

67.713.982

2. Apoio da União

50.397.249

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

17.316.733

Reprogramado (euros)

4. Fundos privados nacionais
5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível (ponto H.1)

62.958.016

6: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

54.700.735,33

46.495.624,95

92,26%
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7: Indicadores previstos no Formulário e/ou Decisão
Previsto

1. Indicadores de realização

Valor Realizado

Taxa de
realização

23,13 Km

23,13

100%

REA_O14 - Barragens da
rede primária do EFMA
construídas

1

1

100%

REA_A26 - Nº de mini
hidricas intervencionadas
integradas no sistema de
abastecimento de água do
Alqueva

2

Designação

Valor

REA_O15 - Extensão da rede
primária do EFMA construída
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2

100%

35.854

100%

2. Indicadores de resultado

3. Indicadores Comuns CE

RES_C25 - Acréscimo da
população servida nos
sistemas públicos de
abastecimento de água (AA)

35.854
habitantes

Nota: O valor realizado do indicador apresentado em 3. resulta da revisão daquele indicador – atualização em função dos Censos
2011 – efetuada já após a última notificação do Grande Projeto à Comissão, razão pela qual não coincide com o valor previsto
inicialmente (44.486 habitantes), ainda que a taxa de realização física do projeto seja, efetivamente, de 100%.

8: Ponto de situação do Grande Projeto
Em termos de execução, as infraestruturas, incluídas no âmbito deste projecto, encontram-se concluídas estando o projecto em
fase de encerramento. A execução financeira da operação, no final de 2012, encontrava-se a 92,26% dos trabalhos e
componentes de investimento programadas.

Anexo XX - Ficha de Grande Projeto
1: Identificação do Grande Projeto
CCI

2009 PT 16 1 PR 011

Designação

Adutor Brinches-Enxoé

Beneficiário

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A.

Eixo Prioritário

Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos (FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Sector **

Infraestruturas

Localização (NUTS II/III)

Alentejo/Baixo Alentejo
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* FEDER ou Fundo de Coesão; ** Infraestruturas ou Produtivo.

2: Processo de notificação à Comissão Europeia
Datas
Número da Decisão
Aprovação AG/OI

Última notificação à CE

Decisão

19-11-2009

10-08-2012

Anulação do
Processo como
GP

Montante da Decisão
(euros)

40.909.839

3: Descrição do Grande Projeto
O projeto Adutor Brinches- Enxoé, constitui uma fase do projeto global subsistema do Ardila (SSArdila), um dos três
subsistemas de rega do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA). Integra-se na rede primária de abastecimento
de água do EFMA, correspondendo à fase subsequente do lançamento da Estação Elevatória de Pedrógão-ME (EE Pedrógão) e
do Adutor de Pedrógão, que liga esta Estação Elevatória à albufeira de Brinches, onde se inicia esta operação.
Constitui mais um troço do subsistema de rega do Ardila, que irá permitir o transporte de água da albufeira de Brinches a três
outras albufeiras – Albufeira de Serpa, Albufeira de Lage e Albufeira de Enxoé, integrando designadamente as infraestruturas Circuito hidráulico gravítico de alimentação das albufeiras de Serpa, Lage e Enxoé; Estação elevatória de Brinches e respetiva
Conduta elevatória; e Reservatório de Brinches-Sul; central Hidroelétrica de Serpa e Barragem de Lage.
Em 2012, e na sequência da reprogramação técnica do POVT, perante o novo enquadramento dos investimentos do sistema
primário do EFMA, no Fundo de Coesão, a operação foi reprogramada de modo a, por um lado, reajustar os valores
inicialmente estimados à sua real execução e, por outro incluir a elegibilidade do investimento da central mini-hídrica deste
projeto: mini-hídrica de Serpa. Com a referida reprogramação, verificou-se uma revisão em baixa do custo total do
investimento deste projeto, aumentando ainda mais a distância que já separava a operação do limiar regulamentar de 50
milhões de euros para ser considerado grande projeto, o que despoletou um pedido, à Comissão Europeia, de anulação da
notificação desta operação como grande projeto. Este pedido veio a ser aceite já em 2013.
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4.a.: Calendário (ponto D.1. do Formulário de Grande Projeto de Investimento em Infraestruturas)
Previsto
(Formulário Grande
Projeto)

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

1. Estudos de viabilidade

05-04-1990

25-05-1994

05-04-1990

25-05-1994

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)

01-02-2009

20-03-2009

01-02-2009

10-05-2011

3. Avaliação de impacte ambiental

29-11-2002

29-12-2008

29-11-2002

29-12-2008

4. Estudos de conceção

25-01-2005

11-10-2007

25-01-2005

11-10-2007

5. Preparação da documentação relativa a concursos

16-12-2004

30-08-2010

16-12-2004

30-08-2010

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

16-05-2007

30-10-2010

16-05-2007

30-10-2010

7. Aquisição de terrenos

20-11-2007

31-10-2011

20-11-2007

…

8. Fase/contrato de construção

05-08-2008

06-07-2011

26/08/2008

06/07/2011

9. Fase operacional

07-07-2011

31-12-2082

07/07/2010

…

5: Fontes de cofinanciamento (ponto H.2.2. do Formulário de Grande Projeto)
Previsto
(Formulário Grande
Projeto) (euros)

Reprogramado (euros)

1. Custo total do investimento

47.640.901

45.994.124

2. Apoio da União

29.580.795

34.773.363

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

18.060.106

6.136.476

42.847.119

41.479.889

Fonte dos custos totais do investimento

4. Fundos privados nacionais
5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível (ponto H.1)

6: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

36.885.952,14

31.353.059,31

90,16%
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7: Indicadores previstos no Formulário e/ou Decisão
Previsto

1. Indicadores de realização

Valor Realizado

Taxa de
realização

22,37

22,37

100%

Barragens da rede primária
do EFMA construídas

1

1

100%

Acréscimo da população
servida nos sistemas de
abastecimento de água
intervencionados (nº de
habitantes)

15.623

15.623

100%

Designação

Valor

Extensão da rede primária
do EFMA construída (km)

2. Indicadores de resultado

3. Indicadores Comuns CE

Nota: O valor realizado do indicador apresentado em 3. resulta da revisão daquele indicador – atualização em função dos Censos
2011 – efetuada já após a última notificação do Grande Projeto à Comissão, razão pela qual não coincide com o valor previsto
inicialmente (24.073), ainda que a taxa de realização física do projeto seja, efetivamente, de 100%.

8: Ponto de situação do Grande Projeto
Em termos de execução, as infraestruturas, incluídas no âmbito desta operação encontram-se concluídas, estando o projecto
em fase de encerramento. A execução financeira da operação, no final de 2012, encontrava-se a 90,16% dos trabalhos e
componentes de investimento programadas.
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Anexo XX - Ficha de Grande Projeto
1: Identificação do Grande Projeto
CCI

2008 PT 16 1 PR 004

Designação

Projecto de Tratamento, Valorização e Destino Final dos Resíduos Sólidos Urbanos do
Sistema Multimunicipal do Litoral Centro

Beneficiário

ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, SA

Eixo Prioritário

Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos (FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Sector **

Infraestruturas

Localização (NUTS II/III)

Centro/Baixo Mondego e Baixo Vouga

* FEDER ou Fundo de Coesão; ** Infraestruturas ou Produtivo.

2: Processo de notificação à Comissão Europeia
Datas
Aprovação AG/OI

Última notificação à CE

30-10-2008

14-05-2012

Número da Decisão

Montante da Decisão
(euros)

30-11-2009

C(2009) 9604

114.643.813

15-01-2013

C(2013) 57

114.643.813

Decisão

3: Descrição do Grande Projeto
O projeto em causa tem como objetivos a construção de duas Unidades de Tratamento Mecânico e Biológico, em Aveiro e em
Coimbra, uma estação de transferência na Figueira da Foz e aquisição de quatro viaturas específicas para a operacionalidade da
mesma (transporte entre a estação de transferência e a TMB de Coimbra), incluindo também a aquisição dos terrenos
necessários à construção das referidas infraestruturas.
As unidades de TMB terão como função o processamento de todos os resíduos indiferenciados recolhidos na área de
abrangência do sistema de gestão, de modo a maximizar o aproveitamento de todas as suas frações com potencial de
valorização. A capacidade de tratamento de cada unidade será de 190 000 ton/ano de RSU indiferenciados, sendo submetidas
ao processo de tratamento por digestão anaeróbia cerca de 123 000 ton/ano de resíduos orgânicos.

4.a.: Calendário (ponto D.1. do Formulário de Grande Projeto de Investimento em Infraestruturas)
Previsto
(Formulário Grande
Projeto)

1. Estudos de viabilidade

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

04-02-1999

28-04-2006

04-02-1999

28-04-2006
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2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)

04-02-1999

04-03-2008

04-02-1999

04-03-2008

4. Estudos de conceção

09-01-2006

09-12-2008

09-01-2006

09-12-2008

5. Preparação da documentação relativa a concursos

19-09-2006

04-03-2008

19-09-2006

29-04-2011

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

17-03-2008

29-09-2009

17-03-2008

22-06-2011

7. Aquisição de terrenos

01-07-2007

31-12-2009

01-01-2008

31-12-2009

8. Fase/contrato de construção

23-02-2009

31-12-2012

01-04-2009

9. Fase operacional

01-01-2013

31-12-2030

01-06-2012

3. Avaliação de impacte ambiental
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5: Fontes de cofinanciamento (ponto H.2.2. do Formulário de Grande Projeto)
Previsto
(Formulário Grande
Projeto) (euros)

Fonte dos custos totais do investimento

1. Custo total do investimento

137.713.416

2. Apoio da União

97.447.241

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

40.266.175

Reprogramado (euros)

4. Fundos privados nacionais
5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível (ponto H.1)

114.643.813

6: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

85.466.982,82

59.826.891,16

74,55%

7: Indicadores previstos no Formulário e/ou Decisão
Previsto
Designação
1. Indicadores de realização

REA_C27 - Projectos
Resíduos Sólidos

2. Indicadores de resultado

RES_O32
Capacidade
instalada de valorização
orgânica e energética de
RUB no âmbito dos projetos
financiados pelo POVT

3. Indicadores Comuns CE

Valor Realizado

Taxa de
realização

1 Unidade

1

100%

123.122
ton/ano

123.122 ton/ano

100%

Valor
de

8: Ponto de situação do Grande Projeto
A operação encontra-se na sua fase final de realização, tendo a fase de testes sido iniciada em Junho de 2012. A taxa de
execução da operação no final do ano 2012 era de cerca de 75%, encontrando-se grande parte das intervenções concluídas.
Releva-se que a execução real da operação é muito superior, dado que a mesma será reprogramada em baixa em 2013, pelo
facto do procedimento referente à construção das duas unidades TMB ter sido adjudicado por um valor bastante inferior ao
previsto. A referida reprogramação permitirá ajustar os montantes aprovados para o projeto bem como prolongar o seu prazo
de execução para meados do ano 2013, altura que se espera que a operação seja concluída.
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Anexo XXI - Ficha de Projeto Ambiental
com custo total entre 25 e 50 milhões de euros
1: Identificação do Projeto Ambiental
Designação

Extensão da Rede de Metro à Estação de Santo Ovídio e Interface da Estação D. João II

Beneficiário

Metro do Porto, S.A.

Eixo Prioritário

Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável

Fundo *

Fundo de Coesão

Data da aprovação AG/OI

15-09-2010

Localização (NUTS II/III)

Norte/Grande Porto
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* FEDER ou Fundo de Coesão.

2: Calendário
Previsto

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

1. Estudos de viabilidade

02-01-1997

24-06-2003

02-01-1997

24-06-2003

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)

31-07-2009

24-12-2009

31-07-2009

24-12-2009

3. Avaliação de impacte ambiental

12-02-2003

12-08-2008

12-02-2003

12-08-2008

4. Estudos de conceção

02-01-2001

09-06-2011

02-01-2001

31-12-2011

5. Preparação da documentação relativa ao concurso

08-06-2007

14-02-2009

08-06-2007

14-02-2009

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

24-10-2007

15-02-2009

24-10-2007

15-05-2009

7. Aquisição de terrenos

22-11-2007

31-12-2009

22-11-2007

8. Fase/contrato de construção

16-12-2008

09-06-2011

16-12-2008

9. Fase operacional

02-01-2011

15-12-2048

15-10-2011

3: Descrição do Projeto
O projeto refere-se ao prolongamento a sul da linha Amarela da Rede de Metropolitano Ligeiro de Superfície da Área
Metropolitana do Porto, passando a existir uma ligação direta, e sem transbordo, à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, ao
centro do Porto e às estações ferroviárias de S. Bento e General Torres, à Câmara Municipal do Porto, ao Pólo Universitário da
Asprela, ao Instituto Português de Oncologia do Porto e ao Hospital de São João (fortes polos de atracão de movimentos
pendulares). Indiretamente, através de transbordo na estação da Trindade, e sem mudar de meio de transporte, os utilizadores
da estação de Santo Ovídio estarão rapidamente conectados aos Concelhos da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Maia,
Gondomar e Matosinhos, ao meio de transporte aéreo através da ligação ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro assegurada pela
Linha Violeta, ao meio de transporte ferroviário suburbano (em Campanhã e Contumil), a diversos interfaces com transportes
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públicos rodoviários espalhados pela Rede e aos interfaces com o transporte individual por via dos parques de estacionamento
e park & rides disponibilizados pela Metro do Porto.

4: Fontes de cofinanciamento
Fonte dos custos totais do investimento

Previsto (euros)

Reprogramado (euros)

1. Custo total do investimento

33.489.621,00

2. Apoio da União

26.861.050,50

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)
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6.628.570,50

4. Fundos privados nacionais
5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível

28.274.790,00

5: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

20.462.069,50

19.438.966,03

72,37%

6: Indicadores
Previsto
Designação
1. Indicadores de realização

REA_O2 - Km de Ferrovia
construída/beneficiada

Valor Realizado

Taxa de
realização

1 Km

1Km

100%

887.496,08
euros/ano

887.496,08

100%

38.940
Pessoas

38.940

100%

Valor

2. Indicadores de resultado

3. Indicadores Comuns CE

RES_C21 - Ganhos em tempo
de percurso, gerado pelos
projectos de construção e
reconstrução de ferrovias
(Mercadorias e passageiros)
RES_C22 - Acréscimo de
população servida por
expansão de sistemas de
transportes urbanos (STU)

7: Ponto de situação do Grande Projeto
A execução financeira do projeto, ligeiramente superior a 72%; reflete um grau de concretização das intervenções previstas
bastantes elevado: ao nível da componente de construção o contrato relativo aos trabalhos de sinalização encontra-se
concluído física e financeiramente e os demais contratos de empreitada têm a sua execução bastante avançada, esperando-se a
sua conclusão no decorrer do ano de 2013; Ao nível da componente Aquisição de Terrenos existem parcelas cujos processos
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expropriativos não se encontram findos – nomeadamente casos em arbitragem cujo trânsito em julgado se prevê que ocorra
em 2013.
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Anexo XXI - Ficha de Projeto Ambiental
com custo total entre 25 e 50 milhões de euros
1: Identificação do Projeto Ambiental
Designação

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro – Saneamento do Douro 7.ª Fase

Beneficiário

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, SA

Eixo Prioritário

Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos (FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Data da aprovação AG/OI

20-05-2009

Localização (NUTS II/III)

Norte/Douro

|1

* FEDER ou Fundo de Coesão.

2: Calendário
Previsto

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

1. Estudos de viabilidade

01-01-2002

31-08-2008

01-01-2002

31-08-2008

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)

01-06-2007

31-08-2007

01-06-2007

31-08-2007

na

na

na

na

4. Estudos de conceção

01-06-2005

31-12-2009

01-06-2005

31-12-2009

5. Preparação da documentação relativa ao concurso

01-06-2005

31-12-2011

01-06-2005

31-12-2011

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

01-01-2006

31-12-2012

01-01-2006

31-12-2012

7. Aquisição de terrenos

01-01-2007

31-03-2013

01-01-2007

8. Fase/contrato de construção

31-03-2008

31-03-2014

28-04-2008

9. Fase operacional

01-01-2010

31-12-2031

3. Avaliação de impacte ambiental

3: Descrição do Projeto
Esta operação constitui a 7ª fase da implementação do Sistema de Abastecimento de Água e de Saneamento de Trás-os-Montes
e Alto-Douro, prevendo a construção e remodelação de infraestruturas de drenagem e tratamento de águas residuais na
vertente “em alta” de 48 subsistemas de águas residuais (SAR), localizados em 17 municípios.
A operação integra globalmente a construção/remodelação de 51 Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), 134 Km
de emissários e condutas elevatórias e 49 estações elevatórias.
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4: Fontes de cofinanciamento
Fonte dos custos totais do investimento

Previsto (euros)

Reprogramado (euros)

1. Custo total do investimento

40.252.117,00

2. Apoio da União

27.513.492,62

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

12.738.624,38
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4. Fundos privados nacionais
5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível

39.304.989,45

5: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

28.614.964,83

24.234.060,95

88,08%

6: Indicadores
Previsto
Designação
REA_O7 - Estações de
Tratamento de Águas
Residuais
construídas/remodeladas

51

REA_A1 - Projectos de
tratamento de águas
residuais urbanas

48

REA_A5 - Projectos de
sistemas de saneamento de
águas residuais urbanas que
garantem um nível de
atendimento

48

2. Indicadores de resultado

RES_A3 - População servida
pelo sistema de saneamento
de águas residuais urbanas

244.178
pessoas

3. Indicadores Comuns CE

RES_C26 - Acréscimo de
população servida nos
sistemas de drenagem e
tratamento de águas
residuais (AR)

141.202
pessoas

1. Indicadores de realização

Valor Realizado

Taxa de
realização

34

66,67%

120.411 pessoas

49,31%

Valor

7: Ponto de situação do Grande Projeto
Registaram-se alguns atrasos na execução do projeto que levaram à necessidade de alteração do prazo de conclusão da
operação para 31.12.2012, de modo a viabilizar a apresentação de despesa em 2012 e o correspondente pagamento da

POVT-12-0146-FCOES-000070

contribuição do Fundo de Coesão, encontrando-se em análise uma reprogramação da operação com redução de custos e
alteração das intervenções a realizar, em consequência de uma redefinição das prioridades de investimento.
Não obstante, no final de 2012 encontravam-se adjudicadas todas as empreitadas previstas na operação e a taxa de execução
financeira do projeto elevava-se já a 88%.
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Anexo XXI - Ficha de Projeto Ambiental
com custo total entre 25 e 50 milhões de euros
1: Identificação do Projeto Ambiental
Designação

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro – Saneamento do Douro 7.ª Fase

Beneficiário

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, SA

Eixo Prioritário

Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos (FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Data da aprovação AG/OI

20-05-2009

Localização (NUTS II/III)

Norte/Douro

|1

* FEDER ou Fundo de Coesão.

2: Calendário
Previsto

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

1. Estudos de viabilidade

01-01-2002

31-08-2008

01-01-2002

31-08-2008

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)

01-06-2007

31-08-2007

01-06-2007

31-08-2007

na

na

na

na

4. Estudos de conceção

01-06-2005

31-12-2009

01-06-2005

31-12-2009

5. Preparação da documentação relativa ao concurso

01-06-2005

31-12-2011

01-06-2005

31-12-2011

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

01-01-2006

31-12-2012

01-01-2006

31-12-2012

7. Aquisição de terrenos

01-01-2007

31-03-2013

01-01-2007

8. Fase/contrato de construção

31-03-2008

31-03-2014

28-04-2008

9. Fase operacional

01-01-2010

31-12-2031

3. Avaliação de impacte ambiental

3: Descrição do Projeto
Esta operação constitui a 7ª fase da implementação do Sistema de Abastecimento de Água e de Saneamento de Trás-os-Montes
e Alto-Douro, prevendo a construção e remodelação de infraestruturas de drenagem e tratamento de águas residuais na
vertente “em alta” de 48 subsistemas de águas residuais (SAR), localizados em 17 municípios.
A operação integra globalmente a construção/remodelação de 51 Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), 134 Km
de emissários e condutas elevatórias e 49 estações elevatórias.
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4: Fontes de cofinanciamento
Fonte dos custos totais do investimento

Previsto (euros)

Reprogramado (euros)

1. Custo total do investimento

40.252.117,00

2. Apoio da União

27.513.492,62

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

12.738.624,38
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4. Fundos privados nacionais
5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível

39.304.989,45

5: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

28.614.964,83

24.234.060,95

88,08%

6: Indicadores
Previsto
Designação
REA_O7 - Estações de
Tratamento de Águas
Residuais
construídas/remodeladas

51

REA_A1 - Projectos de
tratamento de águas
residuais urbanas

48

REA_A5 - Projectos de
sistemas de saneamento de
águas residuais urbanas que
garantem um nível de
atendimento

48

2. Indicadores de resultado

RES_A3 - População servida
pelo sistema de saneamento
de águas residuais urbanas

244.178
pessoas

3. Indicadores Comuns CE

RES_C26 - Acréscimo de
população servida nos
sistemas de drenagem e
tratamento de águas
residuais (AR)

141.202
pessoas

1. Indicadores de realização

Valor Realizado

Taxa de
realização

34

66,67%

120.411 pessoas

49,31%

Valor

7: Ponto de situação do Grande Projeto
Registaram-se alguns atrasos na execução do projeto que levaram à necessidade de alteração do prazo de conclusão da
operação para 31.12.2012, de modo a viabilizar a apresentação de despesa em 2012 e o correspondente pagamento da

POVT-12-0146-FCOES-000070

contribuição do Fundo de Coesão, encontrando-se em análise uma reprogramação da operação com redução de custos e
alteração das intervenções a realizar, em consequência de uma redefinição das prioridades de investimento.
Não obstante, no final de 2012 encontravam-se adjudicadas todas as empreitadas previstas na operação e a taxa de execução
financeira do projeto elevava-se já a 88%.
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Anexo XXI - Ficha de Projeto Ambiental
com custo total entre 25 e 50 milhões de euros
1: Identificação do Projeto Ambiental
Designação

SMM Zêzere e Côa - Saneamento

Beneficiário

Águas do Zêzere e Côa S.A.

Eixo Prioritário

Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos (FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Data da aprovação AG/OI

04-08-2011

Localização (NUTS II/III)

Centro/Beira Interior Norte

|1

* FEDER ou Fundo de Coesão.

2: Calendário
Previsto

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

1. Estudos de viabilidade

08-08-07

31-12-07

08-08-07

31-12-2007

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)

08-08-07

10-10-07

08-08-07

10-10-2007

3. Avaliação de impacte ambiental

08-08-07

31-12-14

08-08-07

4. Estudos de conceção

08-08-07

31-12-14

08-08-07

5. Preparação da documentação relativa ao concurso

08-08-07

31-12-14

08-08-07

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

08-08-07

31-12-14

08-08-07

7. Aquisição de terrenos

01-04-08

31-12-14

01-04-08

8. Fase/contrato de construção

01-04-08

31-12-14

01-04-08

9. Fase operacional

01-01-12

15-09-30

01-01-12

3: Descrição do Projeto
A operação prevê a construção de 27 ETAR, a remodelação de 6, a construção de 113 km de emissários e condutas elevatórias e
a construção de 75 Estações Elevatórias de Águas Residuais, num conjunto de infraestruturas de saneamento de águas residuais
que visam, sobretudo, o acréscimo dos níveis de cobertura da população com tratamento adequado de águas residuais e o
aumento da fiabilidade, da qualidade e do desempenho operacional dos sistemas de saneamento de águas residuais num
conjunto de concelhos integrados no Sistema Multimunicipal do Alto Zêzere e Côa: Aguiar da Beira, Almeida, Belmonte,
Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Gouveia, Guarda, Meda, Oliveira do Hospital, Pinhel
e Seia.
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4: Fontes de cofinanciamento
Fonte dos custos totais do investimento

Previsto (euros)

Reprogramado (euros)

1. Custo total do investimento

35.606.139,11

26.207.615,31

2. Apoio da União

24.313.662,86

17.480.931,45

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

11.292.476,25

8.726.683,86

0,00

0,00

4. Fundos privados nacionais
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5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível

34.733.804,08

24.972.759,21

5: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

12.050.884,97

10.188.850,48

58,29%

6: Indicadores
Previsto
Designação

1. Indicadores de realização

2. Indicadores de resultado

3. Indicadores Comuns CE

Taxa de
realização

25

92,5%

33

100%

Valor

REA_O7 - Estações de
Tratamento de Águas
Residuais
construídas/remodeladas

27

REA_A1 - Projetos de
tratamento de águas
residuais urbanas

33

REA_A5 - Projetos de
sistemas de saneamento de
águas residuais urbanas que
garantem um nível de
atendimento

33

RES_A3 - População servida
pelo sistema de saneamento
de águas residuais urbanas

115.513
pessoas

RES_O6 - Caudal potencial
de água residual suscetível
de drenagem e tratamento a
partir dos pontos de recolha
em baixa

4.370.264
m3/ano

RES_C26 - Acréscimo de
população servida nos
sistemas de drenagem e
tratamento de águas
residuais (AR)

Valor Realizado

57.352
pessoas
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7: Ponto de situação do Grande Projeto
A operação foi objeto de uma reconfiguração e redefinição das respetivas prioridades no âmbito de uma reprogramação
aprovada em 30.11.2012, que incluiu infraestruturas a realizar em mais um Município, Penamacor. No final de 2012
encontravam-se construídos 84,89Km de Intercetores e 25 das 27 ETAR previstas. Em termos de execução financeira, a
operação apresentava no final de 2012 uma taxa de execução de cerca de 58%.
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Anexo XXI - Ficha de Projeto Ambiental
com custo total entre 25 e 50 milhões de euros
1: Identificação do Projeto Ambiental
Designação

AGDA, Águas Públicas do Alentejo 1ª fase do Sistema Público de Parceria Integrado de SAR

Beneficiário

AGDA - Águas Publicas do Alentejo, SA

Eixo Prioritário

Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos (FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Data da aprovação AG/OI

04-08-2011

Localização (NUTS II/III)

Alentejo/Baixo Alentejo

|1

* FEDER ou Fundo de Coesão.

2: Calendário
Previsto

Efetivo

Data de
início

Data de conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

1. Estudos de viabilidade

01-09-2009

02-10-2009

01-09-2009

02-10-2009

2. Análise custo-benefício (incluindo análise
financeira)

15-09-2009

04-10-2009

15-09-2009

04-10-2009

01-12-2009

31-12-2010

01-12-2009

31-12-2010

7. Aquisição de terrenos

01-01-2010

31-12-2013

01-01-2010

8. Fase/contrato de construção

01-06-2009

31-07-2014

01-06-2009

9. Fase operacional

01-01-2010

31-12-2059

01-01-2010

3. Avaliação de impacte ambiental
4. Estudos de conceção
5. Preparação da documentação relativa ao
concurso
6. Lançamento previsto dos processos de
concurso

3: Descrição do Projeto
A operação é constituída por um conjunto de investimentos em infraestruturas de saneamento de águas residuais nos
concelhos de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo,
Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo
e Vidigueira, abrangidos pelo Sistema Público de Parceria Integrado da Águas do Alentejo (SPPIAA).
A solução técnica adotada prevê assegurar a recolha e o tratamento das águas residuais urbanas da designada vertente em
“alta”, de aglomerados cujas projeções populacionais admitam mais de 300 habitantes residentes em 2025.
Em termos globais, a Operação prevê a construção de 17 Estações de Tratamento de água Residuais (ETAR), e a remodelação de

POVT-12-0146-FCOES-000140

11 ETAR, assim como a construção de 12 Estações Elevatórias.

4: Fontes de cofinanciamento
Fonte dos custos totais do investimento

Previsto (euros)

Reprogramado (euros)

1. Custo total do investimento

37.013.856,16

2. Apoio da União

25.770.196,50

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

11.243.659,66
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4. Fundos privados nacionais
5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível

36.814.566,43

36.814.566,43

5: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

3.592.571,24

2.868.667,91

11,13%

6: Indicadores
Previsto
Designação

1. Indicadores de realização

2. Indicadores de resultado

REA_O7 - Estações de
Tratamento de Águas
Residuais
construídas/remodeladas

17

REA_A1 - Projectos de
tratamento de águas
residuais urbanas

1

RES_A3 - População servida
pelo sistema de saneamento
de águas residuais urbanas

Valor Realizado

Taxa de
realização

6

35,29%

14.128 pessoas

14,43%

Valor

97.902
pessoas

3. Indicadores Comuns CE

7: Ponto de situação do Grande Projeto
No final de 2012 estava adjudicado apenas cerca de 21% do investimento previsto e a taxa de execução financeira junto do
POVT era de 11,13%. Os níveis de concretização das intervenções programadas correspondem a 16% do investimento previsto
em candidatura e a cerca de 70% do investimento previsto até ao final do ano de 2012 (de acordo com o cronograma de
trabalhos). A execução regista, pois, algum atraso, o que motivou a prorrogação das datas de conclusão física e financeira para
31.12.2014.
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Anexo XXI - Ficha de Projeto Ambiental
com custo total entre 25 e 50 milhões de euros
1: Identificação do Projeto Ambiental
Designação

AGDA, Águas Públicas do Alentejo - 1ª fase Sistema Público de Parceria Integrado de AA

Beneficiário

AGDA - Águas Publicas do Alentejo, SA

Eixo Prioritário

Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos (FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Data da aprovação AG/OI

28-07-2011

Localização (NUTS II/III)

Alentejo/Baixo Alentejo
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* FEDER ou Fundo de Coesão.

2: Calendário
Previsto

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

1. Estudos de viabilidade

01-09-2009

02-10-2009

01-09-2009

02-10-2009

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)

15-09-2009

04-10-2009

15-09-2009

04-10-2009

01-12-2009

01-12-2009

01-12-2009

01-12-2009

7. Aquisição de terrenos

01-01-2010

31-12-2012

01-01-2010

31-12-2012

8. Fase/contrato de construção

01-01-2009

31-12-2014

01-01-2009

9. Fase operacional

01-01-2010

31-12-2059

01-01-2010

3. Avaliação de impacte ambiental
4. Estudos de conceção
5. Preparação da documentação relativa ao concurso
6. Lançamento previsto dos processos de concurso

3: Descrição do Projeto
A operação visa a construção a construção de 1 ETA, de 28 reservatórios e de 13 Estações Elevatórias, num conjunto de
infraestruturas de abastecimento de água destinadas a servir os concelhos de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito,
Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, Odemira,
Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo, Vidigueira, visando o aumento da fiabilidade, da
qualidade e do desempenho operacional dos sistemas de abastecimento de água.
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4: Fontes de cofinanciamento
Fonte dos custos totais do investimento

Previsto (euros)

1. Custo total do investimento

Reprogramado (euros)

48.618.842,61

2. Apoio da União

33.806.592,41

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

14.812.250,20

4. Fundos privados nacionais
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5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível

48.295.132,01

5: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

1.702.288,31

1.435.835,69

4,25%

6: Indicadores
Previsto
Designação

Valor

1. Indicadores de realização

REA_A2 - Projetos que
contribuem para melhorar a
qualidade da água para
consumo humano

1

2. Indicadores de resultado

RES_A2 - População servida
pelo sistema de
abastecimento de água

205.408
pessoas

Valor Realizado

Taxa de
realização

21.410 pessoas

10,42%

3. Indicadores Comuns CE

7: Ponto de situação do Grande Projeto
A execução física deste projeto regista algum atraso, pelo que foram prorrogadas as datas de conclusão da execução física e
financeira para 31.12.2014, encontrando-se adjudicado no final de 2012 cerca de 14% do investimento previsto na operação e
realizado cerca de 10% (correspondendo esta realização a metade do investimento previsto até para o final do ano, de acordo
com o cronograma reprogramado).
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Anexo XXI - Ficha de Projeto Ambiental
com custo total entre 25 e 50 milhões de euros
1: Identificação do Projeto Ambiental
Designação

Ampliação e Extensão do Sistema Regional do Carvoeiro - SRC II

Beneficiário

Associação de Municípios do Carvoeiro - Vouga

Eixo Prioritário

Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos (FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Data da aprovação AG/OI

31-12-2010

Localização (NUTS II/III)

Centro/Baixo Vouga
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* FEDER ou Fundo de Coesão.

2: Calendário
Previsto

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

1. Estudos de viabilidade

01.09.2007

30.11.2009

01.09.2007

30.11.2009

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)

01.01.2009

30.11.2009

01.01.2009

30.11.2009

4. Estudos de conceção

05-09-2007

31-12-2013

05-09-2007

5. Preparação da documentação relativa ao concurso

01-02-2010

31-01-2013

01-02-2010

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

01-03-2010

31-03-2013

01-03-2010

7. Aquisição de terrenos

01-01-2010

28-02-2013

01-01-2010

8. Fase/contrato de construção

01-02-2013

30-04-2014

9. Fase operacional

01-01-2013

31-12-2038

3. Avaliação de impacte ambiental

3: Descrição do Projeto
A operação tem como objetivo a construção, remodelação e ampliação de infraestruturas de abastecimento de água na
designada vertente em “alta”, integradas no Sistema Regional do Carvoeiro (SRC), de forma a permitir abastecer com qualidade
e quantidade os sistemas em “baixa” dos municípios de Aveiro, Albergaria-a-Velha, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Águeda, Vagos e
Oliveira do Bairro, atualmente geridos pela parceria Águas da Região de Aveiro (AdRA).

4: Fontes de cofinanciamento
Fonte dos custos totais do investimento
1. Custo total do investimento

Previsto (euros)
30.396.859,00
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Reprogramado (euros)

2. Apoio da União

17.894.234,94

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

12.502.624,06

4. Fundos privados nacionais
5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível

23.266.460,72
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5: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

228.052,71

175.395,34

0,98%

6: Indicadores
Previsto
Valor Realizado

1. Indicadores de realização

2. Indicadores de resultado

Designação

Valor

REA_A2 - Projectos que
contribuem para melhorar a
qualidade da água para
consumo humano

3

RES_A2 - População servida
pelo sistema de
abastecimento de água

321.897
pessoas

RES_O5 - Caudal potencial
de água susceptível de
fornecimento nos pontos de
entrega para distribuição em
baixa

19.859.573
m3/ano

Taxa de
realização

3. Indicadores Comuns CE

7: Ponto de situação do Grande Projeto
A operação regista um atraso significativo, encontrando-se nesta fase concluídos os projetos de execução que permitem iniciar
a abertura dos procedimentos de concurso para a execução das obras.
A gestão dos sistemas de baixa por uma única entidade gestora, como acima referido, que se iniciou em pleno em 2010,
originou a necessidade de confirmar e otimizar/alterar alguns troços do sistema adutor face aos investimentos da AdRA e à
nova filosofia de gestão, o que implicou atrasos na conclusão dos projetos técnicos e a reformulação de algumas componentes.
Também contribuiu para o atraso que se verifica o moroso processo de renegociação do Aditamento ao Contrato de Concessão,
com necessidade de parecer da ERSAR e a aprovação por todos os municípios que fazem parte da Associação de Municípios do
Carvoeiro-Vouga.
Com a conclusão da elaboração dos projetos e a realização da escritura do Aditamento da ao Contrato de Concessão, foi, no
último trimestre de 2012 aberto um concurso público no valor de 28,7 Milhões de euros para a totalidade das obras do SRC II. A
abertura de propostas e o início da respetiva análise ocorreu ainda em 20122, prevendo-se a consignação da empreitada em
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março de 2013. O prazo de execução das obras é de 400 dias. O concurso referente à fiscalização dos trabalhos encontra-se a
decorrer.
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Anexo XXI - Ficha de Projeto Ambiental
com custo total entre 25 e 50 milhões de euros
1: Identificação do Projeto Ambiental
Designação

Adutor Pisão-Beja

Beneficiário

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A.

Eixo Prioritário

Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos (FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Data da aprovação AG/OI

31-01-2011

Localização (NUTS II/III)

Alentejo/Baixo Alentejo

|1

* FEDER ou Fundo de Coesão.

2: Calendário
Previsto

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

1. Estudos de viabilidade

04.04.1990

25.05.1994

04.04.1990

25.05.1994

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)

14.12.2009

05.08.2010

14.12.2009

11.05.2011

3. Avaliação de impacte ambiental

28.06.2007

08.05.2009

28.06.2007

08.05.2009

4. Estudos de conceção

24.01.2006

30.04.2009

24.01.2006

30.04.2009

5. Preparação da documentação relativa ao concurso

01.04.2005

30.11.2012

01.04.2005

15.02.2011

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

11.05.2005

15.12.2012

11.05.2005

7. Aquisição de terrenos

9.6.2009

30.12.2012

09.06.2009

…

8. Fase/contrato de construção

1.7.2010

30.09.2012

04. 05.2010

02.08.2012

9. Fase operacional

1.10.2012

31.12.2082

…

22.03.2011

…

3: Descrição do Projeto
Esta operação constitui mais uma das fases do projeto global subsistema de Alqueva (SSA), um dos três subsistemas do
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA). A intervenção desenvolve-se no distrito de Beja, concelho de Beja, a
montante da barragem do Pisão, com início no canal Alvito-Pisão (no nó de Trigaches), junto à barragem de Pisão, até perto do
extremo Nordeste da albufeira do Roxo, estabelecendo mais uma ligação/troço da rede primária do EFMA.
A operação integra essencialmente as seguintes infraestruturas: condutas adutoras (gravíticas e elevatórias) num comprimento
total de cerca de 11,94 km; Estação Elevatória de Álamo; Reservatórios de Álamo e Beringel; e construção da Barragem dos
Cinco Reis.
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4: Fontes de cofinanciamento
Fonte dos custos totais do investimento

Previsto (euros)

Reprogramado (euros)

1. Custo total do investimento

40.745.065,80

2. Apoio da União

32.073.912,79

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

8.671.153,01

4. Fundos privados nacionais
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5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível

37.734.015,05

5: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

30.121.666,07

25.603.416,15

79,83%

6: Indicadores
Previsto
Designação
REA_O14 - Barragens da
rede primária do EFMA
construídas
1. Indicadores de realização

REA_O15 - Extensão da rede
primária do EFMA construída
REA_A10 - Projectos de
Infraestruturas hidráulicas
da rede primária do EFMA

Valor Realizado

Taxa de
realização

1

1

100%

11,94 Km

11,94

100%

1

1

100%

Valor

2. Indicadores de resultado
3. Indicadores Comuns CE

7: Ponto de situação do Grande Projeto
Durante o ano de 2012, e na sequência da adoção, pela Comissão Europeia (CE), da reprogramação técnica do POVT que acolhe
os investimentos do sistema primário do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) no Eixo Prioritário II, e ainda da
confirmação relativa à aceitação da elegibilidade dos investimentos do sistema primário do EFMA, ao Fundo de Coesão, foi
efetuada a transição da presente operação do FEDER para o Fundo de Coesão. A execução da operação encontrava-se, no final
de 2012, a avançar a bom ritmo, com as empreitadas de construção incluídas neste projeto já terminadas fisicamente,
encontrando-se apenas uma delas em fase de fecho de contas.
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Anexo XXI - Ficha de Projeto Ambiental
com custo total entre 25 e 50 milhões de euros
1: Identificação do Projeto Ambiental
Designação

Circuito Hidráulico de Pedrógão - Margem Direita

Beneficiário

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A.

Eixo Prioritário

Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos (FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Data da aprovação AG/OI

30-11-2011

Localização (NUTS II/III)

Alentejo/Baixo Alentejo
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* FEDER ou Fundo de Coesão.

2: Calendário
Previsto

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de início

Data de
conclusão

1. Estudos de viabilidade

04-04-1990

25-05-1994

04-04-1990

25-05-1994

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)

14-12-2009

05-08-2010

14-12-2009

11-05-2011

3. Avaliação de impacte ambiental

28-06-2007

08-05-2009

28-06-2007

08-05-2009

4. Estudos de conceção

24-01-2006

30-04-2009

24-01-2006

30-04-2009

5. Preparação da documentação relativa ao concurso

01-04-2005

30-11-2012

01/04/2005

01/11/2012

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

11-05-2005

15-12-2012

11/05/2005

06/12/2012

7. Aquisição de terrenos

09-06-2009

30-12-2012

09/06/2009

…

8. Fase/contrato de construção

01-07-2010

30-09-2012

03/05/2011

…

9. Fase operacional

01-10-2012

31-12-2082

17/04/2013

…

3: Descrição do Projeto
Com esta operação, integrada na rede primária de abastecimento de água do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva
(EFMA), inicia-se a construção das infraestruturas primárias de mais um subsistema de abastecimento de água deste
Empreendimento – o Subsistema de Pedrógão. Corresponde assim ao primeiro circuito hidráulico deste subsistema: Circuito
Hidráulico de Pedrógão - Margem Direita, que irá permitir a ligação, no âmbito da rede primária de abastecimento de água do
EFMA, da margem direita da albufeira de Pedrógão à albufeira de São Pedro, que por sua vez será a origem de água dos
restantes circuitos hidráulicos a construir neste subsistema. A operação desenvolve-se no distrito de Beja, abrangendo os
concelhos de Beja (freguesia do Baleizão) e da Vidigueira (freguesias de Selmes e Pedrógão), integrando essencialmente as
seguintes infraestruturas: Estação Elevatória Principal de Pedrógão (Margem Direita); Reservatório
primária ramificada de adutores com cerca de 27,94 km de extensão; e Barragem de S. Pedro.
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de

Pedrógão;

Rede

4: Fontes de cofinanciamento
Fonte dos custos totais do investimento

Previsto (euros)

1. Custo total do investimento

Reprogramado (euros)

48.466.746,91

2. Apoio da União

35.273.690,83

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

13.193.056,08

4. Fundos privados nacionais
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5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível

41.498.459,80

5: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

22.008.518,50

18.707.240,72

53,03%

6: Indicadores
Previsto
Designação

1. Indicadores de realização

Valor Realizado

Taxa de
realização

1

…

0%

27,94 Km

13,19

47,21%

1

…

0%

Valor

REA_O14 - Barragens da
rede primária do EFMA
construídas
REA_O15 - Extensão da rede
primária do EFMA construída
REA_A10 - Projectos de
Infraestruturas hidráulicas
da rede primária do EFMA

2. Indicadores de resultado
3. Indicadores Comuns CE

7: Ponto de situação do Grande Projeto
Durante o ano de 2012, e na sequência da adoção, pela Comissão Europeia (CE), da reprogramação técnica do POVT que acolhe
os investimentos do sistema primário do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) no Eixo Prioritário II, e ainda da
confirmação relativa à aceitação da elegibilidade dos investimentos do sistema primário do EFMA, ao Fundo de Coesão, foi
efetuada a transição da presente operação do FEDER para o Fundo de Coesão.
No final de 2012 apenas uma das duas empreitadas se encontra praticamente concluída. A segunda empreitada “construção do
adutor de Pedrógão e Barragem de São Pedro” sofreu alguns atrasos ao longo de 2012, devido à conjuntura económica e às
dificuldades financeiras do consórcio empreiteiro, embora se tenha verificado existir um esforço significativo nos últimos meses
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do ano para recuperar rapidamente os atrasos, existindo expectativas que a empreitada seja concluída durante o primeiro
semestre de 2013.
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Anexo XXI - Ficha de Projeto Ambiental
com custo total entre 25 e 50 milhões de euros
1: Identificação do Projeto Ambiental
Designação

Centros de Processamento de Resíduos de Santa Maria, São Jorge, Pico e Faial e
Selagem/Remoção de Lixeiras

Beneficiário

Governo Regional dos Açores - Secretaria Regional do Ambiente e do Mar

Eixo Prioritário

Redes e Equipamentos Estruturantes na Região Autónoma dos Açores

Fundo *

Fundo de Coesão

Data da aprovação AG/OI

08-04-2011

Localização (NUTS II/III)

Região Autónoma dos Açores/Região Autónoma dos Açores

* FEDER ou Fundo de Coesão.

2: Calendário
Previsto

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

27-09-2010

30-10-2010

27-09-2010

30-10-2010

4. Estudos de conceção

01-03-2011

31-12-2011

01-03-2011

31-12-2011

5. Preparação da documentação relativa ao concurso

15-10-2010

30-10-2010

15-10-2010

30-10-2010

6. Lançamento dos processos de concurso

14-10-2010

27-02-2011

22-09-2010

22-08-2011

7. Aquisição de terrenos

1-04-2011

06-12-2011

01-04-2011

06-12-2011

8. Fase/contrato de construção

01-01-2011

31-05-2013

12-05-2011

9. Fase operacional

01-01-2012

31-12-2041

1. Estudos de viabilidade
2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)
3. Avaliação de impacte ambiental

3: Descrição do Projeto
A operação tem por objetivo promover as estruturas fundamentais para a gestão de resíduos nas Ilhas de S. Maria, S. Jorge,
Pico e Faial, através da construção de Centro de Processamento de Resíduos (CPR), tipo Ecocentro, onde serão depositados
seletivamente os resíduos recolhidos nas ilhas, de Centro de Valorização Orgânica por Compostagem, destinados à
transformação dos resíduos orgânicos produzidos localmente em composto e a Estação de Transferência, para o
encaminhamento para destino adequado após compactação e acondicionamento em contentores estanques apropriados para
o efeito.
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4: Fontes de cofinanciamento
Fonte dos custos totais do investimento

Previsto (euros)

Reprogramado (euros)

1. Custo total do investimento

27.344.625,00

2. Apoio da União

20.227.875,00

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

7.116.750,00

4. Fundos privados nacionais
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5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível

23.797.500,00

5: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

7.550.427,40

6.417.863,27

31,73%

6: Indicadores
Previsto
Valor Realizado
Designação

Valor

1. Indicadores de realização

REA_C27 - Projetos de
Resíduos Sólidos

10

2. Indicadores de resultado

RES_O32 - Capacidade
instalada de valorização
orgânica e energética de
RUB no âmbito dos projetos
financiados pelo POVT

Taxa de
realização

34.363
Ton/ano

3. Indicadores Comuns CE

7: Ponto de situação do Grande Projeto
Face à calendarização prevista, verificaram-se atrasos na contratação pública das empreitadas dos CPR, por dilatação dos
prazos nos procedimentos dos concursos públicos internacionais, nomeadamente devido aos número elevado de concorrentes,
que resultou em inúmeros pedidos de esclarecimentos e de propostas a analisar pelo júri do concurso.
Em fase de execução, a empreitada de construção do Centro de Processamento de Resíduos e de Valorização Orgânica por
Compostagem da Ilha de Santa Maria, não cumpriu o prazo contratual por parte do empreiteiro, originando uma prorrogação
do prazo de conclusão para agosto de 2013.
Já se encontram concluídas as construções dos Centros de Processamento de Resíduos de São Jorge e do Pico, decorrendo a
fase de testes, calibração e formação, a que seguirá a fase de exploração.
A construção dos CPR do Faial e de Santa Maria tem conclusão prevista para agosto de 2013, no entanto as empreitadas
encontram-se atrasadas, pelo se perspetiva a nova data de conclusão para o último trimestre do ano.
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A exploração dos CPR é sujeita a procedimento de concessão a entidades com experiência em matéria de gestão de resíduos e
com licença de operação de gestão de resíduos. Estão a decorrer os concursos públicos por prévia qualificação para a concessão
da gestão dos CPR de S. Jorge, Pico e St.ª Maria. O procedimento com vista à concessão do CPR do Faial será lançado em 2013.
Prevê-se que a exploração dos CPR de São Jorge e do Pico se inicie no 3º semestre de 2013 e a exploração dos CPR de Santa
Maria e do Faial no 1º trimestre de 2014.
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Anexo XXI - Ficha de Projeto Ambiental
com custo total entre 25 e 50 milhões de euros
1: Identificação do Projeto Ambiental
Designação

Estação de Tratamento de Águas Residuais de Viseu Sul e Emissários.

Beneficiário

SMAS - Serv. Municipalizados de Água, Saneamento e Piscinas de Viseu

Eixo Prioritário

Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos (FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Data da aprovação AG/OI

31-03-2011

Localização (NUTS II/III)

Centro/Dão Lafões
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* FEDER ou Fundo de Coesão.

2: Calendário
Previsto

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

4. Estudos de conceção

01-03-2009

30-08-2009

01-03-2009

30-08-2009

5. Preparação da documentação relativa ao concurso

01-09-2009

31-01-2013

01-09-2009

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

01-11-2009

31-07-2013

01-12-2009

7. Aquisição de terrenos

01-04-2009

30-09-2013

01-10-2010

8. Fase/contrato de construção

01-02-2010

30-09-2015

01-10-2012

9. Fase operacional

01-07-2010

30-09-2045

1. Estudos de viabilidade
2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)
3. Avaliação de impacte ambiental

3: Descrição do Projeto
A presente operação refere-se à construção da ETAR de Viseu Sul e de um conjunto de emissários gravíticos com uma extensão
total de cerca de 17 km que permitirão transportar para a nova ETAR os efluentes provenientes das freguesias de Abraveses,
Campo, Coração de Jesus, Faíl, Fragosela, Mundão, Orgens, Ranhados, Repeses, Rio de Loba, S.Cipriano, S. José, S. Salvador,
Santa Maria e Vila Chã de Sá e de parte da freguesia de S. João de Lourosa do concelho de Viseu, cujo tratamento é assegurado
atualmente por 6 ETAR (São Salvador, Póvoa de Sobrinho, Jugueiros, Parque Industrial de Coimbrões, Teivas/Cabanões e Vila
Chã de Sá) e 7 fossas sépticas colectivas (Faíl, Rebordinho, Chãos, Tondelinha, Travassos de Orgens, São Martinho e Quintela)
que serão desativadas na sequência da presente operação.
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4: Fontes de cofinanciamento
Fonte dos custos totais do investimento

Previsto (euros)

Reprogramado (euros)

1. Custo total do investimento

44.346.843,45

2. Apoio da União

37.694.816,93

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

6.652.026,52

4. Fundos privados nacionais
|2

5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível

44.346.843,45

5: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

0,00

0,00

0,00%

6: Indicadores
Previsto
Valor Realizado
Designação

1. Indicadores de realização

2. Indicadores de resultado

3. Indicadores Comuns CE

Valor

REA_O7 - Estações de
Tratamento de Águas
Residuais
construídas/remodeladas

1

0

REA_A5 - Projectos de
sistemas de saneamento de
águas residuais urbanas que
garantem um nível de
atendimento

3

0

RES_A3 - População servida
pelo sistema de saneamento
de águas residuais urbanas

81.265
pessoas

0

RES_O6 - Caudal potencial
de água residual susceptível
de drenagem e tratamento a
partir dos pontos de recolha
em baixa

5.305.068
m3/ano

0

13.348
pessoas

0

RES_C26 - Acréscimo de
população servida nos
sistemas de drenagem e
tratamento de águas
residuais (AR)

Taxa de
realização

7: Ponto de situação do Grande Projeto
Das quatro empreitadas que integram a intervenção apenas uma se encontra em fase de análise de propostas, sendo que as
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restantes estão já adjudicadas. Destas últimas, duas encontravam-se, no final do ano de 2012, a aguardar Visto Prévio do
Tribunal de Contas, tendo os trabalhos da empreitada “Acesso à ETAR de Viseu Sul” sido iniciados, com consignação outubro de
2012 e primeiro auto de medição aprovado em 28 de novembro de 2012.
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Anexo XXI - Ficha de Projeto Ambiental
com custo total entre 25 e 50 milhões de euros
1: Identificação do Projeto Ambiental
Designação

Alargamento ao Médio Tejo (Saneamento) e Saneamento de Castelo Branco, F.do Zêzere e
Proença-a-Nova

Beneficiário

Águas do Centro, SA.

Eixo Prioritário

Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos (FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Data da aprovação AG/OI

21-07-2011

Localização (NUTS II/III)

Centro/Beira Interior Sul
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* FEDER ou Fundo de Coesão.

2: Calendário
Previsto

Efetivo

Data de
início

Data de
conclusão

Data de
início

Data de
conclusão

1. Estudos de viabilidade

02-01-2004

31-12-2009

02-01-2004

31-12-2009

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)

31-08-2009

09-12-2009

31-08-2009

09-12-2009

02-01-2007

31-12-2014

02-01-2007

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

01-10-2009

01-01-2014

01-10-2009

7. Aquisição de terrenos

01-04-2009

31-12-2012

01-04-2009

8. Fase/contrato de construção

02-12-2009

15-07-2015

18-04-2011

9. Fase operacional

01-01-2007

30-12-2038

01-01-2007

3. Avaliação de impacte ambiental
4. Estudos de conceção
5. Preparação da documentação relativa ao concurso

3: Descrição do Projeto
A operação inclui dois grandes níveis de intervenções, designadamente o alargamento ao Médio Tejo, na componente de
Saneamento de Águas Residuais, do atual Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento da Raia, Zêzere e
Nabão aos municípios de Mação, Sardoal, Entroncamento e Vila Nova da Barquinha e intervenções nos municípios de Castelo
Branco, Proença-a-Nova e Ferreira do Zêzere, já integrados no Sistema e que têm em vista introduzir ajustamentos no serviço
em função da legislação em vigor.
Globalmente as intervenções a realizar destinam-se à construção/remodelação de 23 ETAR, 14 Estações Elevatórias e cerca de
67 km de sistema intercetor.
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4: Fontes de cofinanciamento
Fonte dos custos totais do investimento

Previsto (euros)

1. Custo total do investimento
2. Apoio da União
3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

Reprogramado (euros)

33.718.861,50

30.848.309,03

22.656.103,05

21.593.816,32

11.062.758,45

9.254.492,71

4. Fundos privados nacionais
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5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível

32.365.861,50

30.848.309,03

5: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

7.437.538,15

6.001.856,90

27,79%

6: Indicadores
Previsto
Designação

Valor Realizado

Taxa de
realização

Valor

REA_O7 - Estações de
Tratamento de Águas
Residuais
construídas/remodeladas

23

0

0

REA_A1 - Projectos de
tratamento de águas
residuais urbanas

1

0

0

REA_A5 - Projectos de
sistemas de saneamento de
águas residuais urbanas que
garantem um nível de
atendimento

1

0

0

REA_O23 - Km de Colectores
de Drenagem de águas
residuais (nova ou a
reabilitar/intervencionar)

67

2,88

4,3%

2. Indicadores de resultado

RES_A3 - População servida
pelo sistema de saneamento
de águas residuais urbanas

76.168
pessoas

0

0

3. Indicadores Comuns CE

RES_C26 - Acréscimo de
população servida nos
sistemas de drenagem e
tratamento de águas
residuais (AR)

1.841
pessoas

0

0

1. Indicadores de realização

7: Ponto de situação do Grande Projeto
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Perante os constrangimentos financeiros verificados, a Águas do Centro deu prioridade à construção da ETAR de Castelo
Branco, com um investimento de cerca de 10,3 Milhões de Euros, de forma a resolver a questão do incumprimento da Diretiva
91/271/CE relativa ao tratamento de águas residuais. No final de 2012 esta infraestrutura estava praticamente concluída
prevendo-se a entrada em funcionamento para Abril/Maio de 2013. A conclusão da operação foi prorrogada para dezembro de
2014, conforme reprogramação aprovada em 23-Nov-2012.
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Anexo XXI - Ficha de Projeto Ambiental
com custo total entre 25 e 50 milhões de euros
1: Identificação do Projeto Ambiental
Designação

Construção e Ampliação do Serviço de Saneamento de Águas Residuais de Santarém

Beneficiário

AS - Empresa das Águas de Santarém EM, SA

Eixo Prioritário

Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos (FC)

Fundo *

Fundo de Coesão

Data da aprovação AG/OI

30-09-2010

Localização (NUTS II/III)

Alentejo/Lezíria do Tejo
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* FEDER ou Fundo de Coesão.

2: Calendário
Previsto
Data de
início

Data de
conclusão

1. Estudos de viabilidade

Efetivo
Data de
início

Data de
conclusão

01.10.2009

01.10.2009

01.10.2009

31.12.2014

2. Análise custo-benefício (incluindo análise financeira)
3. Avaliação de impacte ambiental
4. Estudos de conceção
5. Preparação da documentação relativa ao concurso

01.07.2009

30.07.2010

01.01.2009

13.06.2011

6. Lançamento previsto dos processos de concurso

02.11.2009

30.07.2010

05.05.2009

14.06.2011

7. Aquisição de terrenos

02.01.2010

31.12.2010

02.01.2010

31.12.2010

8. Fase/contrato de construção

01.06.2010

31.12.2013

05.08.2010

9. Fase operacional

31.05.2011

3: Descrição do Projeto
A operação destina-se à construção de um conjunto de infraestruturas de saneamento de águas residuais no concelho de
Santarém, visando essencialmente o aumento dos índices de cobertura em saneamento de águas residuais do concelho. Está
programada a realização de investimentos em 8 subsistemas: Abrã (construção de 5329 metros de rede de drenagem, um
emissário com 955 metros de extensão, 1 estação elevatória, respetiva conduta elevatória com 328 metros de extensão e 1
ETAR com tratamento de nível secundário); Almoster (construção de 15303 metros de redes de drenagem, 8702 metros de
emissários, 4 estações elevatórias, 1353 metros de condutas elevatórias e 1 ETAR com tratamento de nível secundário);
Alqueidão do Rei (construção de 27671 metros de redes de drenagem de águas residuais, 10625 metros de emissários, 4
estações elevatórias, 3106 metros de condutas elevatórias e 1 ETAR com tratamento de nível secundário); Santarém
(construção de 71568 metros de redes de drenagem, 9373 metros de emissários, 8 estações elevatórias e 12559 metros de
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condutas elevatórias); Santos (construção de 6704 metros de redes de drenagem de águas residuais e 1 ETAR compacta);
Tremês (construção de 6964 metros de redes de drenagem de águas residuais, 569 metros de emissários, 2 estações elevatórias
e 710 metros de condutas elevatórias); Vale de Santarém (construção de 20115 metros de redes de drenagem de águas
residuais, 2 estações elevatórias e 1000 metros de condutas elevatórias); Vaqueiros (construção de 4246 metros de redes de
drenagem de águas residuais, 1 estação elevatória, respetiva conduta elevatória com uma extensão de 155 metros e 1 ETAR
compacta).

4: Fontes de cofinanciamento
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Fonte dos custos totais do investimento

Previsto (euros)

Reprogramado (euros)

1. Custo total do investimento

27.767.950,36

2. Apoio da União

17.649.692,25

3. Fundos públicos (nacionais ou equivalente)

10.118.258,11

4. Fundos privados nacionais
5. Outras fontes (especificar)
6. Das quais (para informação) Empréstimos BEI/FEI
7. Dos quais custo elegível

20.764.343,82

5: Despesa validada (valores acumulados em euros)
Despesa elegível

Fundo

Taxa de execução

3.472.870,72

2.951.940,12

16,73%

6: Indicadores
Previsto
Designação

1. Indicadores de realização

2. Indicadores de resultado

3. Indicadores Comuns CE

Valor Realizado

Taxa de
realização

1

16,67%

1.117

10,71%

Valor

REA_O7 - Estações de
Tratamento de Águas
Residuais
construídas/remodeladas

6

REA_A1 - Projectos de
tratamento de águas
residuais urbanas

6

RES_A3 - População servida
pelo sistema de saneamento
de águas residuais urbanas

45.184
pessoas

RES_O6 - Caudal potencial
de água residual susceptível
de drenagem e tratamento a
partir dos pontos de recolha
em baixa

913.493
m3/ano

RES_C26 - Acréscimo de
população servida nos
sistemas de drenagem e

10.428
pessoas
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tratamento de águas
residuais (AR)

7: Ponto de situação do Grande Projeto
A Empreitada para a Construção das Redes de Saneamento de 7 Sistemas no Concelho de Santarém foi visada pelo Tribunal de
Contas a 12/06/2012 e teve início em Julho de 2012. Ao longo deste ano foi possível executar 31,7km de intercetores (17,5% do
previsto para esta empreitada), prevendo-se que a empreitada fique concluída em Agosto/Setembro de 2014.
Relativamente à ocupação dos terrenos, a AS - Empresa das Águas de Santarém EM, S.A. requereu a constituição de servidões
administrativas e expropriações para construção dos 7 sistemas de saneamento, com carácter de urgência, de acordo com o
n.º1 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 123/20.

POVT-12-0146-FCOES-000159

|3

