SIGLAS E ACRÓNIMOS

AAE Avaliação Ambiental Estratégica
AdP Águas de Portugal
AG Autoridade de Gestão
AIA Avaliação de Impacte Ambiental
ANMP Associação Nacional de Municípios Portugueses
ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil
APA Agência Portuguesa do Ambiente
APRAM Administração de Portos da Madeira
ARH Administração Regional Hidrográfica
BEI Banco Europeu de Investimento

GEPE Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação
GP Grande Projeto
IC Itinerário Complementar
ICN - AAE Indicador Comum Nacional - Avaliação Ambiental Estratégica
ICNF Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
ICN-TRI Indicador Comum Nacional - Trimestral
IDR Instituto de Desenvolvimento Regional
IFDR Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, I.P.
IGF Inspeção Geral de Finanças
IGFSE Instituto para a Gestão do Fundo Social Europeu, I.P.

BPI Banco Português de Investimentos

IHRU Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana

CA Comissão de Acompanhamento

INAG Instituto Nacional da Água, I.P.

CCDR Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
CD Comissão Diretiva
CDDPP Certificado e Declaração de Despesas e Pedido de Pagamento
CDR Combustíveis Derivados de Resíduos
CE 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 Direção Geral de Política Regional da Comissão Europeia
DGEG Direção-Geral de Energia e Geologia
DGIE Direção Geral de Infraestruturas e Equipamentos
DGOTDU Direção Geral do ordenamento do Território e Desenvolvimento urbano
DGTF Direção Geral do Tesouro e Finanças
DI Domínio de Intervenção
DIA Declaração de Impacte Ambiental
DRPFE Direção Regional de Planeamento e dos Fundos Estruturais
EAS Estrutura de auditoria segregada
EDIA Empresa de Desenvolvimento e Infra -Estruturas do Alqueva, S. A
EDM, SA Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA
EEM Empresa de Eletricidade da Madeira
EFMA Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva
EMGFC Estrutura de Missão para a Gestão de Fundos Comunitários
ENEAPAI Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais
EQ Empréstimo Quadro
EQ-BEI Empréstimo Quadro do Banco Europeu de Investimento
ERSAR Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
ETA Estação de Tratamento de Água
ETAR Estação de Tratamento de Águas Residuais
FBCF Formação Bruta de Capital Fixo
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

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 Não disponível
OCS Órgãos de Comunicação Social
OI Organismo Intermédio
PAEF Programa de Assistência Económica e Financeira
PAPVL Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral 2012-2015 (PAPVL)
PCIP Prevenção e Controlo Integrados de Poluição
PEAASAR Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais
PEGRA Plano Estratégico de Gestão de Resíduos da Região Autónoma dos Açores
PERSU II Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos
PGA Plano Global de Avaliação
PIB Produto Interno Bruto
PIDDAC Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central
PO Programa Operacional
POOC Planos de Ordenamento da Orla Costeira
POR Programa Operacional Regional
POVT Programa Operacional Valorização do Território
PPI Pedido de Pagamento Intermédio
PPP Parceria Público-Privada
PRODER Programa de Desenvolvimento Rural
QREN Quadro de Referência Estratégico Nacional
RAA Região Autónoma dos Açores
RAM Região Autónoma da Madeira
RCM Resolução de conselho de Ministros
RTE-T Redes Transeuropeias de Transportes
RUB Resíduos Urbanos Biodegradáveis
SEAEDR Secretário de Estado Adjunto da Economia e do Desenvolvimento Regional
SGD Sistema de Gestão Documental
SIPOVT Sistema de Informação do Programa Operacional Valorização do Território
SRC Sistema Regional do Carvoeiro
ST Secretariado Técnico
TCE Tribunal de contas Europeu
TFUE Tratado de Funcionamento da União Europeia
TMB Tratamento Mecânico e Biológico

GAT Grupo de Articulação Temática

UAI Unidade de Auditoria Interna

GEE Gases com efeito de estufa

UAT Unidade de Assistência Técnica
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Relatório Anual de Execução | 2013

1

Programa Operacional Temático Valorização do Território

SUMÁRIO EXECUTIVO

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. O seu conteúdo programático e a respetiva dotação financeira – 3.059,9 milhões
de euros de Fundo de Coesão e 1.282,6 milhões de euros em FEDER – concentra-se em torno dos seguintes
Eixos Prioritários:


Eixo I – Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável
(Fundo de Coesão);



Eixo II – Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos (Fundo de Coesão);



Eixo III – Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma dos Açores (Fundo de Coesão);



Eixo IV – Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma da Madeira (Fundo de Coesão);



Eixo V – Infraestruturas e Equipamentos para a Valorização Territorial e o Desenvolvimento Urbano
(FEDER)



Eixo VI – Assistência Técnica (FEDER)

O POVT foi aprovado pela Decisão da Comissão Europeia C (2007) 5110, de 12 de Outubro de 2007, tendo sido
reprogramado em 2011, 2012 e 2013.
A reprogramação de 2013 justificou-se pela necessidade de garantir a plena execução dos projetos
cofinanciados e a total absorção de financiamento comunitário disponível, num contexto de consolidação
orçamental determinado pelo Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) e traduzido num
conjunto de medidas adotadas no âmbito da alteração à Lei do Orçamento de Estado para 2013. As alterações
introduzidas no Programa visaram:
o

O reforço em 80 milhões de euros de Fundo de Coesão para projetos na área dos transportes e
mobilidade sustentável (Eixo Prioritário I), permitindo a aprovação de projetos de infraestruturas
ferroviárias da responsabilidade de entidades do perímetro orçamental, nomeadamente do Setor
Empresarial do Estado, já com um elevado grau de concretização do investimento;

o

A adequação (em contrapartida ao reforço do Eixo I) da dotação do financiamento para os
investimentos na área ambiental (Eixo prioritário II) às suas condições de concretização;

o

A redução em 20 milhões de euros na dotação do Eixo Prioritário VI, relativo à Assistência Técnica
(FEDER), em função das necessidades previstas de financiamento dos custos relativos às atividades de
gestão do POVT, permitindo o reforço do Eixo V, pelo mesmo montante, destinado ao aumento das
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taxas de cofinanciamento (de 70% para 85%) dos projetos de modernização das infraestruturas do
ensino superior.

Durante o ano de 2013, o Programa continuou a debater-se com dificuldades na execução dos montantes
comprometidos, devido a um conjunto de fatores que afetaram a performance dos beneficiários no que
respeita à execução das operações, e do Programa no que respeita à absorção dos montantes por executar,
que decorrem da conjuntura económica vigente e que foram, à semelhança de anos anteriores, os seguintes:


Restrições financeiras e dificuldades na mobilização da contrapartida nacional, nomeadamente as
decorrentes da Lei nº 8/2012, de 8 de janeiro de 2012 – Lei dos Compromissos e Pagamentos em
Atraso (LCPA);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, 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, o que origina atrasos na
execução das operações face ao previsto.

A atomização dos montantes dos pedidos de pagamento apresentados e a confrontação com o facto de
algumas das intervenções previstas não serem totalmente executáveis no período de vigência do QREN, são as
consequências mais evidentes daquelas dificuldades.
Na sequência da revisão do Programa e de forma a obviar algumas daquelas dificuldades, foram adotadas
medidas para a consolidação das contas públicas e reforço de tesouraria dos executores. promovidas as
necessárias alterações dos Regulamentos Específicos que permitem a operacionalização destas medidas,
prevendo, nomeadamente, a alteração, a título excecional, da taxa de cofinanciamento para 100% para as
operações não concluídas, da responsabilidade das entidades enquadradas no perímetro orçamental
(Administração Pública Central e Empresas Públicas) e que demonstrassem execução (aplicável às operações
dos Eixos I e II do POVT) e a alteração da taxa de cofinanciamento para 85% para as operações financiadas pelo
FEDER, promovidas pelas Universidades e Politécnicos (.aprovada pela CMC do POVT, em setembro de 2013).
Para aumentar a liquidez dos beneficiários e constituir um estímulo à execução, foi também introduzida a
modalidade de pagamento de adiantamento, justificável a 90 dias e em casos devidamente fundamentados,
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que decorram da necessidade de cumprimento dos objetivos e metas definidos para a execução do Orçamento
do Estado para 2013, estendendo o que já se verificava para o Eixo I no ano de 2012, aos domínios de
intervenção Proteção Costeira, Prevenção e Gestão de Riscos e Recuperação do Passivo Ambiental do Eixo II
(alteração regulamentar aprovada pela CMC do POVT em Outubro de 2013, que incluiu também o aumento,
para os Eixos I e II, das taxas de cofinanciamento para 100%, nos casos anteriormente descritos).
Para obviar às dificuldades de mobilização da contrapartida nacional, foram atribuídos financiamentos
reembolsáveis através do Empréstimo-Quadro do BEI (EQ-BEI), com as disponibilidades resultantes da
aplicação das 1ª e 2ª tranches, destinados a operações promovidas por empresas não financeiras públicas
participadas maioritariamente pelo setor público e municípios, associações de municípios, áreas
metropolitanas e entidades do setor empresarial local. No âmbito deste processo, foram aprovados 18,8
milhões de euros de financiamento reembolsável para operações apoiadas pelo POVT, dos quais 418 mil euros
para entidades da esfera municipal e 18,4 milhões de euros para entidades do Setor Empresarial do Estado.
Foi igualmente dada continuidade ao pagamento do designado Top-Up (pagamento a título de adiantamento),
na sequência da alteração introduzida pelo Regulamento (CE) nº 1297/2013 do Parlamento Europeu e do
Conselho de 11 de dezembro de 2013, que altera o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Conselho, e que
prolonga a aplicação deste regime até ao final de 2015 (deliberação da CMC do QREN, de abril de 2013).
É ainda de referir neste ponto que a Inspeção-geral de Finanças (IGF), enquanto Autoridade de Auditoria,
apresentou à Comissão Europeia, em Dezembro de 2013, o Relatório Anual de Controlo, tendo concluído que,
em termos gerais, os procedimentos desenvolvidos respeitam a descrição dos sistemas de gestão e controlo
enviada 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 €1.766.664,00 e que, decorrente da extrapolação efetuada o erro mais provável
existente na população corresponde a cerca de 0,32% do universo, ascendendo o limite superior a cerca de
0,61% daquele montante, situando-se bastante abaixo do limiar de 2% definido.
A atividade desenvolvida pela Autoridade de Gestão do Programa em 2013 ficou marcada pela conclusão da
implementação das medidas previstas na reprogramação estratégica do QREN aprovada em 2012 e que
determinou a transição para o POVT de todas as demais operações aprovadas pelos PO das regiões do objetivo
convergência do território nos quatro domínios do Ambiente: Ciclo Urbano da Água, Prevenção e Gestão de
Riscos, Valorização de Resíduos e Passivos Ambientais que não transitaram para o Programa em 2012. Para a
concretização da transição referida, a Comissão Ministerial de Coordenação do POVT aprovou a alteração de
um conjunto de regulamentos específicos e o encerramento da elegibilidade Iniciativa Comunitária JESSICA. Foi
um processo complexo, realizado entre Maio e Novembro de 2013, em resultado do qual transitaram para o
POVT 189 projetos, o que veio a acrescer ao n.º de projetos que já tinham transitado em 2012 (161)
perfazendo um total de 350 projetos transitados dos POR e que absorveram 312 M€ de Fundo de Coesão do
POVT, o que corresponde a 18% do FC previsto no Eixo II.
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Salienta-se ainda que em 2013, houve a necessidade de fixar taxas de overbooking tendo em conta o grau de
maturidade do Programa e a taxa de compromisso elevada em vários Eixos. Deste modo, em Outubro de 2013,
a CMC do POVT, fixou a taxa de overbooking do Eixo I em 8,3 % e do Eixo II em 6,8%, limites estes em vigor
para o ano de 2013.
Em 2013, para além do forte acréscimo de projetos aprovados, verificaram-se algumas anulações de projetos
por não terem execução, visando a respetiva libertação de fundos. Neste âmbito, continuaram a ser
implementadas as medidas decorrentes da RCM nº 33/2012, de 15 de Março, 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 no âmbito da reprogramação estratégica do QREN. No caso do POVT, para
além destas situações, 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 2013, o POVT descomprometeu 113 milhões de euros de fundos (66 milhões
de euros do Fundo de Coesão e 47 milhões de euros do FEDER).
No que respeita à realização física do Programa e considerando a implementação dos projetos no terreno,
destacamos o avanço verificado nas intervenções aprovadas no Eixo II, nomeadamente nos domínios de
intervenção do Ciclo Urbano da Água, Prevenção e Gestão de Riscos e Valorização dos Resíduos, devendo-se
este grau de concretização, por um lado, ao fato das operações que transitaram dos Programas Operacionais
Regionais já terem um nível de realização, na maior parte dos casos de 100%, mas também por ter existido um
avanço na implementação dos projetos – no Ciclo Urbano da Água, em 2012 estavam concluídas 35% das
operações aprovadas, tendo esta percentagem aumentado para 64% em 2013; na Prevenção e Gestão de
Riscos, aquelas percentagens são 38% e 73%, respetivamente e na área da Valorização de Resíduos Urbanos,
59% e 64% em cada um dos anos referenciados.
Genericamente e dado o nível de avanço e concretização das operações do Eixo V no terreno, verifica-se que a
realização contratada das operações dos domínios de intervenção registam um grau de aproximação face à
meta bastante elevado, o que é visível no caso dos indicadores relativos às intervenções na Rede de Escolas
com Ensino Básico (número de escolas intervencionadas e número de alunos beneficiados), às intervenções
nos Equipamentos Desportivos (número de equipamentos desportivos beneficiados e População beneficiada) e
às intervenções nas Universidades (número de universidades intervencionadas e número de alunos
beneficiados).
Apesar da evolução globalmente positiva do POVT em 2013, com a taxa de execução a atingir, no final do ano,
69,8% do total de Fundos programados no PO, o ritmo de execução financeira do Programa – em volume de
financiamento comunitário associada à despesa efetivamente paga pelos beneficiários e validada pela
Autoridade de Gestão – registou em 2013 uma desaceleração face ao executado em 2012, totalizando cerca de
609,8 milhões de euros (contra os 917,5 milhões de euros que haviam sido executados no ano anterior).
Esta desaceleração tem causas diversas, e que se prendem, genericamente, com a maturidade das operações
em execução – se no FEDER os projetos estavam já, em termos médios, bastante avançados no final de 2012,
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não tendo pois grande margem de crescimento da respetiva execução em 2013, no Fundo de Coesão
coexistem realidades muito distintas, até em função de um conjunto de aprovações mais recentes, que
condicionam os níveis de execução, como sejam as dificuldades evidenciadas pelos beneficiários,
nomeadamente orçamentais e de natureza processual e administrativa, relacionadas essencialmente com a
morosidade dos procedimentos de contratação pública e pareceres/autorizações prévias, a par da instabilidade
no sector da construção, que impossibilitam a celeridade desejada na implementação dos projetos.
No Fundo de Coesão o avanço foi inferior ao registado em 2012 mas manteve-se, ainda assim, a tendência de
crescimento evidenciada nos anos anteriores, sendo os 547,7 milhões de euros de fundo executados em 2013
o segundo maior volume deste Fundo executado desde o início do Programa. Este valor corresponde também,
de forma aproximada, ao montante médio anual que faltará executar nos dois anos remanescentes do período
de programação (2014 e 2015).
No FEDER, face às dinâmicas anteriores de aprovação e de execução dos respetivos Eixos – com picos de
execução entre 2010 e 2011 –, o ritmo de execução de 2013 foi mais reduzido, traduzindo uma tendência
expectável mas também algumas dificuldades das entidades beneficiárias já referidas anteriormente, que
levaram a que o volume de fundos executados em 2013 fosse inferior ao volume de financiamento a executar
entre 2014 e 2015 (cerca de 97 milhões de euros em cada ano).
Até ao final de 2013 tinham sido pagos aos beneficiários cerca de 3.054 milhões de euros, dos quais 1.958
milhões de euros através do Fundo de Coesão e 1.096 milhões de euros através do FEDER. Destes valores
respeitam a pagamentos efetuados em 2013 cerca de 548 milhões de euros em Fundo de Coesão e 55 milhões
de euros em FEDER, embora no montante de Fundo de Coesão estejam incluídos 79,8 milhões de euros
correspondentes a pagamentos efetuados ainda pelos Programas Operacionais Regionais ao conjunto dos 189
projetos transitados na sequência da Reprogramação de 2012.
Estes montantes traduzem, tal como descrito para a evolução da despesa/Fundo validada, uma desaceleração
em 2013 do ritmo de pagamentos face ao registado em 2012, embora em magnitude diferente à da execução
validada. Recorde-se que em 2012 tinham sido efetuados pagamentos a favor dos beneficiários num montante
total de 1.100 milhões de euros, 759 milhões dos quais em Fundo de Coesão e os remanescentes 351 milhões
de euros em FEDER. Tomando estes valores por referência, os pagamentos de 2013 evidenciam uma forte
diminuição face ao ano anterior, bastante mais acentuada do que a diminuição registada pela execução.
Por último, e ainda a propósito dos montantes incluídos em certificação até ao final de 2013, deve ser feita
menção ao facto dos mesmos permitirem o cumprimento, tanto no Fundo de Coesão como no FEDER, das
metas da designada Regra n+2 em 2013 – 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) […], sendo de destacar, no caso do FEDER, o cumprimento da
meta relativa já ao ano de 2014. No Fundo de Coesão esse cumprimento da meta de 2013 é também robusto,
mesmo se considerados apenas os valores certificados à taxa de cofinanciamento de cada Eixo, ou seja, sem o
efeito, para o cumprimento da Regra, dos montantes relativos à aplicação do mecanismo Top-Up.
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INTRODUÇÃO

O Relatório Anual de Execução do Programa Operacional Temático Valorização do Território (POVT) relativo ao
ano de 2013, 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, bem como nos Anexos VI do Regulamento (CE) n.º
846/2009, de 1 de setembro, e do Regulamento (UE) n.º 832/2010, de 17 de setembro, que alteram 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 adotadas as orientações
constantes da Norma do IFDR datada de Fevereiro de 2014 e tidas em conta as recomendações da Comissão
Europeia (CE), manifestadas na Comissão de Acompanhamento realizada em Junho de 2013. Foi também tida
em conta a carta da CE relativa à aceitação do Relatório de Execução referente a 2012, datada de 25 de julho
de 2013, na qual se recomendava a introdução de ajustamentos relativamente ao carregamento dos
indicadores comuns comunitários em SFC 2007.
O objetivo essencial do presente Relatório é o de assegurar o exercício de prestação de contas relativo ao
exercício de 2013, à Comissão Europeia, aos membros da Comissão de Acompanhamento do Programa bem
como ao público em geral. Pretende-se assim de forma clara e fidedigna, reportar os aspetos mais relevantes
da execução e dos resultados do Programa Operacional Valorização do Território durante o ano de 2013.
No Capitulo 1 apresenta-se o programa com a identificação dos objetivos, eixos e instrumentos de atuação e o
respetivo modelo de governação.
No Capítulo 2 apresentam-se os níveis gerais de implementação do Programa, quer em termos de execução
física – consubstanciada pela evolução dos indicadores de realização e de resultados associados ao Programa –
quer em termos financeiros e respetivos indicadores e fluxos, permitindo uma maior perceção do avanço
verificado na concretização das metas previstas neste Programa. Este 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, a
complementaridade com outros instrumentos financeiros ou Programas e o acompanhamento e avaliação.
À semelhança do ano anterior, foi adotado um ponto específico – ponto 2.7.4. – para concentração da
informação relativa às ações de auditoria e controlo realizadas em 2013 por esta Autoridade de Gestão e pelas
demais Autoridades nacionais e comunitárias e seus principais resultados.
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No Capítulo 3 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.
No Capitulo 4 são apresentados os Projetos Ambientais e os Grandes Projetos, na aceção do artigo 39.º do
regulamento (CE) n.º 1083/2006, bem como a respetiva situação de implementação.
No Capitulo 5 identificam-se as ações adotadas pela Autoridade de Gestão e pelos Organismos Intermédios
financiadas através do eixo da assistência Técnica, com vista ao suporte à gestão e implementação de forma
eficaz e eficiente do Programa.
As ações de divulgação, informação e publicidade realizadas ao longo do ano e o grau de implementação do
Plano de Comunicação do Programa são elencadas no Capitulo 6.
Por último, no Capítulo 7 são apresentadas, em síntese, as conclusões e perspetivas de evolução do Programa
no ano 2014.
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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

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

o

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

o

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

o

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;

o

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 no âmbito de dez Eixos Prioritários, abrangendo todas as regiões do país (no caso do Fundo de Coesão)
e as regiões convergência do continente (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 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
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projetos de infraestruturas com condições de concretização física e financeira até ao final do período de
vigência do QREN.
Pela Decisão C(2013) 6439, de 8 de outubro de 2013, foi aprovada nova reprogramação do Programa, que
incluiu uma reafectação de Fundo de Coesão e FEDER entre Eixos Prioritários e uma revisão do texto do
Programa para clarificação do seu conteúdo, bem como a revisão dos Indicadores de Eixo, da repartição da
dotação financeira por Tema Prioritário, do Plano Financeiro do Programa e da Lista Indicativa de Grandes
Projetos em consonância com as respetivas reafectações de Fundos entre Eixos.
Esta reprogramação justificou-se no decurso de 2013, em linha com os objetivos de consolidação orçamental
determinados pelo PAEF e traduzidos num conjunto de medidas adotadas no âmbito da alteração à Lei do
Orçamento de Estado para 2013, visando a redução de despesa pública, as quais tiveram implicações ao nível
da capacidade orçamental das entidades beneficiárias do POVT que integram o perímetro orçamental público.
Tendo em conta a necessidade de garantir a plena execução dos projetos cofinanciados e o investimento
público programado a financiamento comunitário, tornou-se então necessário adequar a alocação de fundos
entre eixos do POVT, do seguinte modo:


Reforço do Fundo de Coesão para projetos na área dos transportes e mobilidade sustentável (Eixo
Prioritário I), para permitir a aprovação de projetos de infraestruturas ferroviárias da responsabilidade
de entidades do perímetro orçamental, nomeadamente do Setor Empresarial do Estado, já com um
elevado grau de concretização do investimento;



Adequação da dotação do financiamento para os investimentos na área ambiental (Eixo prioritário II)
às suas condições de concretização, considerando os efeitos da redução do Investimento Público, que
passou de -4,2% do PIB no cenário previsto no OE 2013 para -7,6% do PIB no cenário macroeconómico
à data; as alterações referidas traduziram-se nas seguintes alterações de programação financeira dos
Eixos I e II do POVT:

Quadro 1 | Reafetação de dotações entre os Eixos Prioritários do Fu ndo de Coesão
Unid: €
Dotação aprovada
Dotação aprovada
pela Decisão C (2012) pela Decisão C(2013)
9229
6439

15

Alteração
aprovada

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

864.970.245

944.970.245

+ 80.000.000

Eixo II - Sistemas Ambientais e de Prevenção,
Gestão e Monitorização de Riscos

1.784.995.280

1.704.995.280

- 80.000.000
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Redução da dotação do Eixo Prioritário VI, relativo à Assistência Técnica (FEDER), em função das
necessidades previstas de financiamento dos custos relativos às atividades de gestão do POVT e dos
Organismos Intermédios até ao final de 2015, permitindo o reforço do Eixo V em 20 milhões de euros
de FEDER destinados ao aumento das taxas de cofinanciamento (de 70% para 85%) dos projetos de
modernização das infraestruturas do ensino superior da responsabilidade de Universidades e
Institutos Politécnicos, também enquadradas no perímetro de consolidação orçamental. Esta medida
permitiu também introduzir alguma equidade no nível de financiamento destas infraestruturas de
ensino com o nível de financiamento das infraestruturas no âmbito do Programa de Requalificação da
Rede de Escolas com Ensino Secundário, que já beneficiavam de uma taxa de cofinanciamento de 85%.
As alterações referidas traduziram-se nas seguintes alterações de programação dos Eixos V e VI do
POVT:

Quadro 2 | Reafetação de dotações entre os Eixos Prioritários do FEDER
Unid: €

Eixo V - Infraestruturas e Equipamentos para a
Valorização Territorial e o Desenvolvimento
Urbano
Eixo VI – Assistência Técnica (POVT)

Dotação aprovada
pela Decisão C(2012)
9229

Dotação aprovada
pela Decisão C(2013)
6439

1.214.000.000

1.234.000.000

+ 20.000.000

68.578.698

48.578.698

- 20.000.000

Alteração
aprovada

Apresenta-se seguidamente o quadro da programação financeira aprovado no âmbito da reprogramação do
POVT aprovada pela Decisão C(2013) 6439, de 8 de outubro de 2013.
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Quadro 3 | Programação financeira do POVT aprovada pela Decisão C(2013) 643, de 8 de outubro de 2013
Unid: €

(c)

(d)

(e) = (a) + (b)

Outros
Financiamentos

Contribuições
do BEI

Cofinanciamento

Taxa de

Total

Financiamento

(b) = (c) + (d)

Para informação

Privado Nacional

(a)

Financiamento

Contrapartida
Nacional

público nacional

Financiamento
Comunitário

Financiamento

Expresso em

Repartição indicativa da
contrapartida nacional

(f) = (a) / (e)

Eixo Prioritário I
Fundo de Coesão

T

944.970.245

166.759.455

40.934.455

125.825.000

1.111.729.700

85,00%

0

400.000.000

T

1.704.995.280

300.281.350

285.466.520

15.415.000

2.005.876.800

85,00%

0

790.000.000

P

175.000.000

30.882.353

30.882.353

0

205.882.353

85,00%

0

75.000.000

P

235.000.000

41.470.589

41.470.589

0

276.470.589

85,00%

0

105.750.000

P

1.234.000.000

224.710.764

224.710.764

0

1.458.710.764

84,60%

0

140.000.000

P

48.578.698

1.626.654

1.626.654

0

50.205.352

96,76%

0

0

Total FEDER

1.282.578.698

226.337.418

226.337.418

0

1.508.916.116

85,00%

0

140.000.000

Total F. Coesão

3.059.965.525

539.993.917

398.753.917

141.240.000

3.599.959.442

85,00%

0

TOTAL

4.342.544.223

766.331.335

625.091.335

141.240.000

5.108.875.558

85,00%

0

Desp. Total Elegível
(públ. e priv.)
Eixo Prioritário II
Fundo de Coesão
Desp. Total Elegível
(públ. e priv.)
Eixo Prioritário III
Fundo de Coesão
Desp. Pública
Elegível
Eixo Prioritário IV
Fundo de Coesão
Desp. Pública
Elegível
Eixo Prioritário V
FEDER
Desp. Total Elegível
(públ. e priv.)
Eixo Prioritário VI
FEDER
Desp. Pública Elegível
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1.370.750.000
1.510.750.000
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Do Anexo XIII a este Relatório constam as tipologias de intervenção e principais beneficiários por Eixo
Prioritário/Domínio de Intervenção, de acordo com o texto do Programa em vigor.

Modelo de Governação
Em 2013 verificou-se a alteração da Comissão Ministerial de Coordenação (CMC), a qual resultou das
modificações adotada ao nível da estrutura orgânica do XIX Governo Constitucional, aprovadas pelo DecretoLei 29/2013, de 21 de fevereiro e pelo Decreto-Lei 60/2013, de 9 de maio.
Na sequência destas alterações, por Despacho do Senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional,
de 19 de setembro de 2013, foi fixada a composição da CMC do POVT, tendo o seu Regulamento Interno sido
aprovado em reunião desta CMC, realizada a 2 de outubro de 2013.
A CMC do POVT passou a ser coordenada pelo Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia
(MAOTE) integrando, além deste, os seguintes membros: Ministro da Administração Interna, Ministro da
Presidência e dos Assuntos Parlamentares, enquanto responsável pela área do desporto e juventude, Ministro
da Economia, enquanto responsável pela área das infraestruturas, transportes e comunicações, Ministro da
Educação e Ciência e Secretária de Estado da Cultura.
Relativamente aos Organismos Intermédios, foram revistos em 2013 todos os contratos de delegação de
competências com o objetivo de atualizar os mesmos face às novas orgânicas e com o propósito de atualizar e
clarificar as atribuições ao nível da apreciação de candidaturas, do acompanhamento dos projetos e do
encerramento das operações.
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2. EXECUÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL
2.1. REALIZAÇÃO E ANÁLISE DE 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 do POVT aprovada em 2013 veio, ainda que em menor escala quando comparada com a
reprogramação estratégica (2012), operar alterações com reflexo nos indicadores de Eixos Prioritários e nos
indicadores comuns comunitários – Core indicators – e respetivas metas (de 2015), salientando-se ao nível dos
indicadores de Eixo (inscritos no Anexo VIII deste Relatório) as seguintes:


Revisão em alta das metas relativas ao Eixo I, no que respeita a infraestruturas ferroviárias, na
sequência do reforço da dotação do Eixo I e considerando os projetos previstos para absorver esse
reforço;



Revisão de algumas metas relativas ao Eixo II, com especial relevo nos domínios:


do Ciclo Urbano da Água, por via do ajustamento à realização já contratada, da incorporação
das realizações previstas nos projetos entretanto transitados dos PO Regionais e realizações
associadas às novas aprovações previstas;



da Proteção Costeira, por via das realizações esperadas para o conjunto de novos projetos
entretanto aprovados (entre fevereiro e março de 2013);



dos Passivos Ambientais, por via também da incorporação das realizações previstas nos
projetos entretanto transitados dos PO Regionais;



do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, em virtude da confirmação da elegibilidade
de todas as operações no âmbito do Fundo de Coesão, dado o seu contributo para o
abastecimento de água nos concelhos beneficiados pelas infraestruturas do sistema primário
do Alqueva;



da Valorização de Resíduos, por efeito da incorporação das realizações previstas nos projetos
entretanto transitados dos PO Regionais;
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Ainda no Eixo II, foram também incluídos novos indicadores, destacando-se:


No domínio da Prevenção e Gestão de Riscos, a introdução de um indicador relativo ao
número de infraestruturas de proteção civil construídos ou intervencionados e ao número de
projetos relativos a aquisição de equipamentos operacionais de proteção civil, com vista a
uma melhor caracterização dos projetos apoiados;



No domínio da Valorização de Resíduos, a substituição do indicador Capacidade instalada de
valorização orgânica e energética de RUB no âmbito dos projetos financiados pelo POVT pelo
indicador Acréscimo da capacidade instalada (…), na medida em que se considerou que este
indicador é mais ajustado ao resultado do financiamento comunitário atribuído às
infraestruturas de valorização de resíduos, bem como a introdução de um indicador relativo
ao Acréscimo de resíduos separados na origem, que permitisse medir o contributo dos
projetos relativos à recolha seletiva de resíduos, cuja elegibilidade transitou dos POR para o
POVT com a aprovação da reprogramação de 2011;



No Eixo IV, relativo à Região da Madeira, foi retirado o indicador associado à introdução de Gás
Natural na RAM, cujo objetivo estratégico foi abandonado no atual período de programação;



No Eixo V, foi efetuada a revisão em baixa da população beneficiada pelos equipamentos desportivos
financiados, por ajustamento aos Censos 2011, a revisão em alta do número de alunos servidos pelas
Universidades e Institutos Politécnicos apoiados e a redução do número de equipamentos culturais
apoiados, em função da anulação de algumas operações.

No que respeita aos Core Indicators, verificaram-se também alguns ajustamentos no âmbito da reprogramação,
em linha com as alterações acima referidas para os indicadores de eixo. Assim, as principais alterações
efetuadas às respetivas metas resumem-se ao seguinte (por referência aos valores e ordem pela qual são
inscritos na Tabela 2.1 adiante apresentada):


O indicador nº 13 - Nº de Projetos (Transportes) sofreu uma revisão da meta para 2015, tendo em
conta o acréscimo de projetos previstos com a reprogramação de 2013, que se reflete também, pela
tipologia a que respeitam, no acréscimo (substancial) registado no indicador nº 19 - Nº de Km de
Ferrovias reconstruídas;



A meta associada ao indicador nº 22 - Acréscimo de população servida por intervenções de expansão
de sistemas de transporte urbanos foi também revista, em baixa, ajustando-se à respetiva execução
esperada (e porque não se perspetivam novas aprovações nos domínios que contribuem para este
indicador);



A meta relativa ao indicador nº 25 - Acréscimo de população servida nos sistemas de abastecimento
de água intervencionados foi revista em alta, por via do já referido efeito combinado das transições de
projetos com origem nos PO Regionais e das expectativas de novas aprovações no âmbito dos avisos
que, à data da reprogramação, estavam em curso;

22

Relatório Anual de Execução | 2013



Foi revista em alta a meta do indicador nº 29 - Área reabilitada (em Km2) no âmbito de intervenções
de recuperação de passivos ambientais (áreas degradadas e contaminadas), também em resultado da
incorporação das realizações previstas nos projetos transitados dos PO Regionais;



O indicador nº 32 - População que beneficia de medidas de proteção contra cheias e inundações foi
objeto de uma significativa revisão em baixa, por via do ajustamento metodológico introduzido no seu
apuramento: são contabilizados como contributo para este indicador a apenas (no âmbito do Eixo II)
as intervenções apoiadas no domínio da Proteção Costeira.

Tabela 2.1. | Realização Física

Código

Indicadores

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2.650

3.851

3.295

3.395

3.521

490

642

707

2015

Indicadores Comuns Comunitários (core indicators)
Realização
Contratada
Empregos criados
Realização
(empregos diretos criados,
Executada
em equivalente de tempo
Metas
inteiro)
Valor de
Referência

1

4.000

Realização
Contratada
2

dos quais: Homens

n.d.

n.d.

Realização
Executada
Metas

-

-

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

392

520

546

n.d

n.d

n.d

98

122

161

16

23

30

7

13

15

Valor de
Referência
Realização
Contratada
3

dos quais mulheres

Realização
Executada
Metas

-

-

9

11

Valor de
Referência
Realização
Contratada
13

Nº de Projetos
(Transportes)

2

Realização
Executada
Metas

30

Valor de
Referência
Realização
Contratada
14

Nº de Km de novas
Estradas

Realização
Executada
Metas
Valor de
Referência

23

1,45

5,87

5,87

10,22

143,64

143,64

5,10

92,80

141,65
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Realização
Contratada
15

Nº de Km de novas
Estradas nas RTE

1,45

5,87

5,87

Realização
Executada

5,87

138,87

138,17

5,10

88,60

137,40

Metas

168

Valor de
Referência
Realização
Contratada
16

Nº de Km de Estradas
Reconstruídas

-

-

-

Realização
Executada

-

n.a

-

-

n.a

-

Metas

n.a

Valor de
Referência
Realização
Contratada
17

Nº de Km de Novas
Ferrovias

29

29

Realização
Executada

38

50,26

50,26

38

31,74

46,70

Metas

230

Valor de
Referência
Realização
Contratada
18

Nº de Km de Novas
Ferrovias nas RTE

29

29

Realização
Executada

38

50,26

50,26

38

31,74

46,70

Metas

230

Valor de
Referência
Realização
Contratada
19

Nº de Km de Ferrovias
reconstruídas

-

8,28

Realização
Executada

73,28

149,06

385,88

8,28

149,06

248,88

Metas

350

Valor de
Referência

20

21

22

Valor (em euros/ano) dos
ganhos nos tempos de
percurso, gerado pelos
projetos de construção e
reconstrução de estradas
(mercadorias e
passageiros)
Valor (em euros/ano) dos
ganhos nos tempos de
percurso, gerado pelos
projetos de construção e
reconstrução de ferrovias
(mercadorias e
passageiros)
Acréscimo de população
servida por intervenções
de expansão de sistemas
de transporte urbanos

Realização
Contratada

n.d.

n.d.

Realização
Executada
Metas

n.d

n.d

n.d

-

-

-

-

n.d

Valor de
Referência
Realização
Contratada

n.d.

n.d.

Realização
Executada
Metas

n.d

n.d

n.d

-

-

-

-

n.d

Valor de
Referência
Realização
Contratada
Realização
Executada

240.182

240.182

279.532

252.629

252.629

_

7.114

229.999

Metas

252.629
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Valor de
Referência
Realização
Contratada
23

Nº de projetos (energias
renováveis)

-

-

Realização
Executada
Metas

-

-

-

-

-

-

-

n.d

Valor de
Referência
Realização
Contratada
24

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

-

-

Realização
Executada
Metas

-

63.797

88.495

-

52.397

56.630

-

n.d

Valor de
Referência
Realização
Contratada
25

Acréscimo de população
servida nos sistemas de
abastecimento de água
intervencionados

70.393

73.601

Realização
Executada

91.507

240.983

290.280

73.168

135.529

207.039

Metas

240.000

Valor de
Referência

26

Acréscimo de população
servida nos sistemas de
drenagem e tratamento
de águas residuais
intervencionadas

Realização
Contratada

Nº de projetos de
Resíduos Sólidos

1.108.887

Realização
Executada

1.265.737

1.722.606

1.765.734

185.602

735.820

1.089.887

Metas

2.000.000

Valor de
Referência
Realização
Contratada

27

1.069.457

2

4

7

Realização
Executada

13

19

71

3

10

43

Metas

59

Valor de
Referência
Realização
Contratada
28

Nº de projetos visando a
melhoria da qualidade do
ar

5

6

Realização
Executada

4

5

5

-

1

3

Metas

5

Valor de
Referência

29

30

25

Área reabilitada (em Km2)
no âmbito de
intervenções de
recuperação de passivos
ambientais (áreas
degradadas e
contaminadas)

Realização
Contratada

4,2

Realização
Executada
Metas

5,2

8,22

15,12

4,21

4,26

11,71

-

8,2

Valor de
Referência

Redução de emissões de
Realização
gases com efeito de estufa Contratada

-

-

-

5,51

8,18
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(CO2 equivalentes Kt)

Realização
Executada

-

Metas

-

-

-

n.d

Valor de
Referência
Realização
Contratada
31

Nº de projetos (Prevenção
de Riscos)

19

65

152

Realização
Executada

213

326

424

45

132

291

Metas

440

Valor de
Referência
Realização
Contratada
32

População que beneficia
de medidas de proteção
contra cheias e
inundações

1.423.564

1.559.128

1.897.951

Realização
Executada

1.722.740

126.061

251.315

931.535

74.256

109.025

Metas

260.000

Valor de
Referência

33

População que beneficia
de medidas de proteção
contra incêndios e outros
riscos naturais e
tecnológicos (exceto
cheias e inundações)

Realização
Contratada

1.466.587

Nº de projetos (Turismo)

7.319.015

Realização
Executada

7.338.732

8.855.555

9.556.224

2.016.681

4.648.906

8.818.534

Metas

8.850.000

Valor de
Referência
Realização
Contratada

34

5.667.495

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

Realização
Executada
Metas

n.a

Valor de
Referência
Realização
Contratada
35

Nº de empregos criados
(em equivalente tempo
inteiro)

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

Realização
Executada
Metas

n.a

Valor de
Referência
Realização
Contratada
36

Nº de projetos (Educação)

16

51

108

Realização
Executada

119

129

131

69

92

104

Metas

129

Valor de
Referência
Realização
Contratada
37

Nº de Alunos que
beneficiam das
intervenções

Realização
Executada

19.950

87.763

155.573

170.237

189.865

192.650

98.028

126.916

152.698

Metas

187.000

Valor de
Referência
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Realização
Contratada
38

Nº de projetos (Saúde)

Realização
Executada

-

-

n.a.

n.a.

-

-

-

-

n.a.

n.a.

44

135

223

218

225

234

123

167

191

Metas
Valor de
Referência

39

40

41

Nº de projetos que
asseguram a
sustentabilidade e
melhoram a atratividade
das cidades

Nº de projetos que visam
estimular a atividade
empresarial, o
empreendedorismo e a
utilização das novas
tecnologias
Nº de projetos dirigidos
aos jovens e às minorias,
que visam promover a
oferta de serviços para a
igualdade de
oportunidades e a
inclusão social

Realização
Contratada
Realização
Executada
Metas

225

Valor de
Referência
Realização
Contratada

n.a.

n.a.

n.a.

n.a

n.a

n.a.

Realização
Executada
Metas

n.a.

Valor de
Referência
Realização
Contratada
Realização
Executada

44

111

193

203

213

215

123

163

181

Metas
Valor de
Referência

A análise aos valores da tabela anterior, bem como, sempre que útil, dos indicadores comuns nacionais
inscritos no Anexo I deste Relatório agrupa, por conveniência de leitura, os indicadores em torno de grandes
áreas temáticas que encontram, por sua vez, paralelo com a estrutura dos Eixos e domínios do Programa, e
pretende traduzir o progresso global do Programa. Os resultados ao nível de cada Eixo e Domínio de
Intervenção serão apresentados, de forma mais detalhada, no capítulo 3 do Relatório, incorporando também
os indicadores de Eixos aí apresentados.

Transportes
A evolução dos indicadores associados aos transportes reflete, em 2013, as alterações decorrentes da
reprogramação operada neste ano, e a consequente aprovação de novos projetos: um no âmbito dos
transportes urbanos limpos – troço “Reboleira- Amadora” da Linha Azul do Metro de Lisboa – e cinco projetos
(de modernização) de ligações ferroviárias inseridas nas Redes Transeuropeias de Transportes (RTE) – três
troços da Linha do Norte, um da Linha do Minho e um da Linha do Algarve. Assim se explica o aumento do
número de projetos de transportes (indicador nº 13), bem como, de forma mais expressiva, o número de Km
de ferrovias reconstruídas (indicador nº 19), que passou de um valor contratado de 163 Km em 2012 para
perto de 386 Km no final de 2013, por via da aprovação de um conjunto de projetos no âmbito da
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modernização das Linhas do Norte, do Minho e do Algarve. Os indicadores nº 14 e nº 15, relativos à extensão
de vias rodoviárias intervencionadas, registaram ligeiros ajustamentos face aos valores previstos em 2012,
decorrentes de acertos na quantificação dos indicadores transmitidos pelos beneficiários.
Ao nível da implementação dos projetos o avanço foi também evidente, manifestando-se quer nas vias
1

rodoviárias (maioritariamente integradas em RTE ) intervencionadas com o apoio do POVT, pelo grau de
concretização dos indicadores nº 14 e nº 15 inscritos na tabela 2.1 – com 98,6% e 99,4% do contratado,
respetivamente, traduzindo, essencialmente, o progresso registado no projeto AE Transmontana (visto que os
demais projetos de rodovias apoiados traziam já valores de concretização bastante elevados dos anos
2

anteriores, incluindo o projeto da Ligação em Via Expresso ao Porto do Funchal) –, quer nas vias ferroviárias,
evidenciado pelos quilómetros de novas linhas ferroviárias construídas ou modernizadas: o grau de
concretização registado ao nível dos indicadores nº 17 e nº 18, relativos a novas ferrovias, mantém-se
associado à conclusão da Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) I: Variante de Alcácer (2ª fase) e ao Ramal
Ferroviário do Porto de Aveiro, enquanto as ferrovias já reconstruídas (indicador nº 19) refletem a conclusão
das intervenções na Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) II: Estação da Raquete em Sines, na Ligação
Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) III: Modernização do troço Bombel e Vidigal a Évora e na Linha da Beira Baixa
- Modernização do troço Castelo Branco/Covilhã/Guarda, bem como o avanço já registado no conjunto de
projetos aprovados no final do ano de 2013 relativos à modernização das Linhas do Norte, do Minho e do
Algarve (vide Anexo X para identificação individual dos projetos e análise qualitativa do Eixo I, conduzida no
capítulo 3 deste Relatório).
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 (indicador nº 22), estimada em cerca
de 253 mil pessoas, e cuja concretização apresenta já um nível significativo – com cerca de 91% face à respetiva
meta – beneficiando da conclusão do projeto Transporte a Pedido no Médio Tejo – Arranque.
Os contributos do Programa para os objetivos desta área temática estão, como se percebe, fortemente
concentrados nas intervenções apoiadas pelo Fundo de Coesão por via do Eixo I e, em menor intensidade, dos
Eixos III e IV (em particular no que respeita a intervenções portuárias), ainda que colham também resultados
dos projetos financiados pelo FEDER no âmbito das Ações Inovadoras, do Eixo V.

Energias Renováveis
Não existem, no sector das Energias Renováveis, projetos aprovados até ao final do ano de 2013. Existe, no
entanto, o contributo de um conjunto de operações que, no âmbito do domínio da Valorização dos Resíduos,
1

Apenas as infraestruturas rodoviárias no âmbito das vias de acesso aos portos não integram as RTE-T.

2

As novas estradas construídas já se encontram concretizadas no final de 2012 eram os troços relativos ao fecho da CRIL
(Buraca-Pontinha) – 3,65 km –, a Ligação Via Expresso ao Funchal - 1,5 km no total –, a 1ª fase de integração do Porto de
Leixões - 2,08 km –, a 3ª fase da Via de Cintura Portuária do Porto de Aveiro – 2,12 km – e AE Transmontana, com 83,5 km
já construídos (dos 133 km previstos).
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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). Na tabela 2.1 apresenta-se esse contributo para a “Capacidade suplementar de produção
3

de energia a partir de fontes renováveis (em MWh)”, que atingiu em 2013 cerca de 88,5 MWh em termos de
capacidade contratada e 56,6 MWh já concretizados.

Ambiente
As áreas temáticas relacionadas com o ambiente assumem, no POVT, posição absolutamente central, mesmo
quando considerados os ajustamentos à sua dotação financeira decorrentes da última reprogramação,
aprovada em 2013, e estão concentradas, em termos programáticos e de dotação financeira, no Eixo II, ainda
que representem uma parcela relevante das intervenções apoiadas nos Eixos III e IV e, muito residual, no Eixo
V. Entre estas, a que absorve a maior fatia de financiamento já comprometido é, com mais de metade dos
compromissos do Eixo II, o Ciclo urbano da Água, que representa igualmente uma das áreas onde o diagnóstico
que antecedeu o Programa e os documentos da Política Sectorial que a enquadra tornava mais evidente a
prioridade que lhe deveria ser concedida na hierarquização dos objetivos estratégicos do Programa e na
definição da dotação que lhe estava subjacente.
Começamos, por isso, pela apreciação dos indicadores nº 25 e nº 26, relativos aos acréscimos de população
servida nos sistemas de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais,
respetivamente, para observar uma evolução muito positiva nos valores registados até ao final de 2013 tanto
ao nível da contratação como, e especialmente, ao nível da sua execução/concretização.
O incremento registado na realização contratada de população servida por sistemas de abastecimento de água
reflete o efeito das transições de projetos com origem nos PO Regionais concretizadas em 2013 (cuja vertente
de abastecimento é, por comparação com a vertente de saneamento, maioritária), bem como o efeito da
aprovação pelo POVT de novas operações no domínio do Ciclo Urbano da Água – tanto na vertente “em alta”
como na vertente “em baixa”. Note-se ainda, a propósito deste indicador, que o aumento registado – cerca de
20% face a 2012 – é relativamente modesto face ao aumento registado ao nível da contratação do indicador
comum nacional VT-ICN-Tri-011 - Km de rede de abastecimento de água (nova ou a reabilitar/intervencionar)
nos sistemas em baixa e alta, apresentado no Anexo I deste relatório, na ordem dos 65% (3.508 km em 2013,
contra os 1853 km contratados até ao final de 2013). A desproporção evidenciada na evolução destes dois
indicadores é justificada pelo facto dos projetos aprovados/transitados em 2013, apesar de numerosos,
estarem concentrados na vertente “em baixa” que servem aglomerados populacionais de menor dimensão (e,
portanto, com menor população servida por km de rede de abastecimento). Uma dinâmica semelhante, ainda
que com menor desproporção, verifica-se entre o indicador comunitário Acréscimo de população servida nos
sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais (indicador nº 26) e o indicador comum nacional VT-ICNTri-012 - km de coletores de drenagem de águas residuais (nova ou a reabilitar/intervencionar), com valores no
3

No Relatório de Execução do POVT 2012 este indicador não foi reportado. O valor inscrito na coluna de 2012 da tabela 2.1.
do presente Relatório corresponde, portanto, à recuperação do histórico relativo a esse ano.
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final de 2013 de 1.766 mil pessoas e 5.937 km e taxas de crescimento da realização contratada de 2,5% e 26%,
respetivamente.
Em termos de realização executada, ambos os indicadores comunitários (nº 25 e nº 26) conheceram em 2013
um avanço relevante, ainda que diferenciado: os 207 mil habitantes já servidos por sistemas de abastecimento
de água (mais 72 mil que em 2012) correspondem a cerca de 86% da população prevista como meta deste
indicador; e os 1.090 mil habitantes servidos por sistemas de drenagem e saneamento de águas residuais (mais
354 mil que em 2012), correspondem a pouco mais de metade do número definido como meta para este
indicador. No seu conjunto, estes valores refletem, de forma relativamente aproximada, a evolução da
execução financeira do domínio de intervenção que para eles mais contribui, o Ciclo Urbano da Água (do Eixo
II), conforme adiante neste Relatório será apresentado.
Na vertente da gestão de resíduos sólidos o domínio da Valorização de Resíduos (Eixo II) – a que se juntam, nos
contributos para os indicadores desta vertente, algumas intervenções dos Eixos III e IV – apresentam também
uma evolução bastante positiva, com um considerável acréscimo de compromisso e de execução.
Conforme facilmente se constata na tabela 2.1, no final do ano estavam contratados 71 projetos de Resíduos
Sólidos (indicador nº 27), dos quais 41 tiveram origem nos PO Regionais e 15 corresponderam a aprovações do
POVT durante o ano de 2013. Em termos de concretização, a aproximação à meta é já significativa e conheceu
em 2013 um avanço significativo, com 43 projetos de resíduos sólidos já executados – a taxa de concretização
deste indicador eleva-se, assim, a 73%.
A leitura da evolução dos resultados desta área de intervenção beneficia também da informação apresentada
no Anexo I, relativa aos indicadores comuns nacionais, onde se constata uma evolução positiva do grau de
concretização (executado/contratado) associado ao indicador VT-ICN-Anual-019 - Quantidade de RUB
valorizados organicamente por ano – passou de 57% em 2012 para 64% no final de 2013. Devem, a este
propósito, ser feitas duas chamadas de atenção: a primeira é feita na sequência do que atrás se referiu a
propósito da substituição do indicador Capacidade instalada de valorização orgânica e energética de RUB no
âmbito dos projetos financiados pelo POVT pelo Acréscimo da capacidade instalada (…), originando uma
diminuição do quantitativo associado ao indicador comum nacional quando comparado com o valor que havia
sido apresentado no relatório de execução de 2012; a segunda justifica-se para melhor compreender as
aparentes diferenças de ritmo na execução dos indicadores acima referidos (o Nº de projetos de resíduos e a
Quantidade de RUB valorizados organicamente por ano), sublinhando que as intervenções apoiadas pelo POVT,
e em particular com o alargamento do seu âmbito de apoio a tipologias antes concentradas nos PO Regionais,
não se esgotam na valorização orgânica de RUB. Boa parte dos projetos acima contabilizados no indicador
comum comunitário respeita a tipologias como a produção de combustíveis derivados de resíduos, a recolha
seletiva e triagem de resíduos, ou a ações de sensibilização e estímulo à reciclagem e reutilização de resíduos
(estas últimas também refletidas na bateria de indicadores comuns nacionais, via indicador VT-ICN-Anual-020)
e não encontram, portanto, tradução na bateria de indicadores comunitários apresentados na tabela 2.1.
Ainda na área temática do Ambiente deve ser considerada a evolução positiva registada pelo indicador 29 Área reabilitada (em Km2) no âmbito de intervenções de recuperação de passivos ambientais (áreas
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degradadas e contaminadas), que traduz as realizações no âmbito das áreas de intervenção Recuperação do
Passivo Ambiental e Reabilitação de Locais Contaminados e Zonas Extrativas (vide Anexo III deste Relatório,
onde se inclui a informação financeira sobre aprovação e execução por Área de Intervenção/Regulamento
Específico). No final de 2013 estavam concluídas 21 das 30 intervenções contratadas, o que se traduzia na
2

2

reabilitação de 11,71 km dos 15,12 km previstos no conjunto de intervenções.

Alterações Climáticas
O contributo das intervenções apoiadas pelo POVT para a prevenção e combate às alterações climáticas é
induzido, em grande medida, pelos efeitos ao nível da redução expectável de emissões de gases com efeito de
estufa. A dificuldade de estimar esse impacto (na grande maioria induzido, e não direto) resulta na
indisponibilidade de dados relativos à realização do indicador nº 30 - Redução de emissões de gases com efeito
de estufa (CO2 equivalentes Kt) num conjunto de operações onde estaria, eventualmente, presente. Ainda
assim, assinala-se a realização contratada de 5,51 kt/ano associada à Extensão da Rede de Metro do Porto entre
Estádio do Dragão e Venda Nova do Eixo I.

Prevenção de Riscos
A dimensão de prevenção e gestão de riscos, aqui entendida em sentido lato, está prevista na programação do
POVT incorporando as realizações e resultados nos domínios da Proteção Costeira, dos Passivos Ambientais e
da Prevenção e Gestão de Riscos (todos no âmbito do Eixo II do POVT), bem como de um conjunto de
intervenções de correção torrencial de ribeiras na Região Autónoma da Madeira. No seu conjunto estas
intervenções representam um número bastante elevado de projetos – 424 operações contratadas, o que
corresponde a mais de metade dos 800 projetos aprovados no Eixo II e a uma fatia relevante (cerca de 40%) do
número total de projetos apoiados pelo POVT –, conforme se depreende do indicador nº 31 apresentado na
tabela 2.1. e da decomposição do indicador comum nacional VT-ICN-Tri-013(_a/b/c) apresentado no Anexo I.
No âmbito da Proteção Costeira, as operações já contratadas atingem uma População que beneficia de medidas
de proteção contra cheias e inundações (indicador nº 32) na ordem das 251 mil pessoas, através de
intervenções de redução do risco associado à dinâmica costeira (indicador VT-ICN-AAE-023) e de contenção ou
diminuição da ocupação antrópica em área de risco (indicador VT-ICN-AAE-024) numa extensão de 278 km e 10
km, respetivamente. Vale a pena sublinhar, por referência aos indicadores acima referidos e incluídos no
Anexo I deste relatório o expressivo acréscimo daquele associado à redução do risco associado à dinâmica
costeira – aos 58 km previstos intervencionar em operações contratadas até ao final de 2012 acresceram perto
de 219 km em resultado das novas operações aprovadas no início de 2013 (que, como veremos adiante neste
relatório, se traduziram num dos maiores aumentos, por área de intervenção, dos montantes de financiamento
comprometido em 2013). A concretização efetiva desses projetos assume também uma expressão significativa,
beneficiando já cerca de 109 mil pessoas.

31

Programa Operacional Temático Valorização do Território

Adicionalmente, o indicador nº 33 - População que beneficia de medidas de proteção contra incêndios e outros
riscos naturais e tecnológicos traduz de forma bastante expressiva uma das características das intervenções
apoiadas no domínio da Prevenção e Gestão de Riscos, que é a sua dispersão territorial e abrangência
populacional. De facto, neste numeroso conjunto de projetos aprovados estão previstas a construção ou
requalificação de 120 infraestruturas de proteção civil e 220 intervenções que visam a dotação e/ou
modernização de equipamento operacional e de sistemas de informação e comunicação, com uma incidência
territorial que se estende a 246 concelhos do país. Por essa razão, a População que beneficia de medidas de
proteção contra incêndios e outros riscos naturais e tecnológicos (exceto cheias e inundações) eleva-se, em
termos de realização contratada, a mais de 9,5 milhões de habitantes, dos quais beneficiam já dessas
intervenções cerca de 8,8 milhões de pessoas, por via da conclusão de 249 projetos (onde se incluem algumas
das áreas de maior concentração populacional, como sejam áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto).
No seu conjunto, a implementação dos projetos de Prevenção de Riscos conheceu um avanço assinalável em
2013, com 298 operações fisicamente concluídas, permitindo a sua fruição por parte dos seus beneficiários
finais, sendo de relevar que a população servida quase duplicou.

Turismo
Esta área temática não é aplicável ao POVT.

Educação
Esta área temática beneficia da forte concentração em termos de dotação financeira atribuída através do Eixo
V do Programa, afirmando-se como um dos três vértices temáticos que estruturam a Programação (a par do
Ambiente e dos Transportes). Aqui, são preponderantes, tal como já acontecia nos anos anteriores, as
intervenções no domínio da Requalificação das Redes de Escolas com Ensino Secundário, seguidas pelas
intervenções em infraestruturas universitárias e de ensino politécnico adotadas no âmbito do domínio dos
Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional.
Traduzindo esta aposta em números, tínhamos até ao final do ano de 2013 um total de 131 projetos
aprovados, dos quais 104 estavam já concluídos. Estes valores representam um aumento pouco significativo
em termos de realização contratada – apenas mais duas escolas aprovadas, possíveis pela libertação de FEDER
dentro do próprio Eixo – e, de forma mais relevante, da realização executada, com a conclusão de 8 Escolas
com Ensino Secundário e 4 infraestruturas do ensino superior – a desagregação do indicador comum nacional
PH-ICN-Tri-015, apresentada no Anexo I, reflete a sua repartição entre ensino secundário, que é predominante,
e ensino universitário/politécnico. Este avanço reflete-se, naturalmente, no grau de concretização das metas
definidas para o indicador comum comunitário nº 36 (com um valor alvo de 129 projetos), que se eleva assim
para 80%.
Estes projetos têm, evidentemente, como destinatários finais os alunos que beneficiam das intervenções
apoiadas. O número anual de alunos efetivamente servidos pelas intervenções já finalizadas cresceu, em 2013,
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para mais de 152 mil – o indicador comuns nacional PH-ICN-Anual-033 desagrega este valor, igualmente, na sua
repartição entre ensino secundário e ensino superior – num acréscimo de aproximadamente 25,7 mil alunos
face ao final do ano de 2012.
Salienta-se ainda, neste âmbito e em referência ao domínio da Requalificação das Redes de Escolas do Ensino
Secundário, que por questões de definição metodológica não estão incluídos nos indicadores acima
mencionados 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.

Saúde
Esta área temática não é aplicável ao POVT.

Regeneração Urbana e Competitividade das Cidades
Os já mencionados projetos na área da Educação, bem como aqueles que têm enquadramento nos domínios
das Ações Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano e dos Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano
Nacional, este último no que respeita a equipamentos culturais, conjugam-se no seu contributo para a
regeneração urbana e competitividade dos centros urbanos onde se inserem, traduzido pelo Nº de projetos que
asseguram a sustentabilidade e melhoram a atratividade das cidades (indicador nº 39). A desagregação deste
indicador por tipologia de intervenção (e respetivo grau de concretização), com exceção das operações das
Ações Inovadoras, pode também ser observada no Anexo I, tendo por referência a realização contratada e a
realização executada dos indicadores VT-ICN-Tri-014 e PH-ICN-Tri-015, evidenciando no seu conjunto um grau
de aproximação à respetiva meta próximo de 85%, com 191 projetos/infraestruturas concluídas.

Inclusão Social
O último dos indicadores apresentados na tabela 2.1, relativo ao Nº de projetos dirigidos aos jovens e às
minorias…, (indicador nº 41) visa avaliar o contributo do Programa na dimensão da inclusão social (entendida
de forma mais abrangente). Neste contexto, entende-se que entre as várias tipologias de intervenções
apoiadas pelo POVT aquelas associadas às infraestruturas de ensino (secundário e superior) e aos
equipamentos desportivos são as que mais diretamente favorecem aquele objetivo, por se constituírem como
plataformas especialmente (mas não exclusivamente) dirigidas aos jovens e, diríamos que por definição,
socialmente inclusivas.
Face a esta definição, é portanto muito semelhante a dinâmica de evolução da realização contratada e
executada deste indicador com os indicadores, anteriormente referidos, que alimentam o seu apuramento.
Sublinha-se, ainda assim, que os 215 projetos contratados com contributo relevante para a inclusão social
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representam cerca de 91% dos 236 projetos/infraestruturas contratado/as em todo o Eixo V e uma
percentagem ainda superior do financiamento atribuído no mesmo Eixo.

Emprego
No conjunto das intervenções nas várias áreas temáticas do POVT, prevê-se que a conclusão dos projetos já
contratados permita a criação de cerca de 3.500 novos postos de trabalho – empregos criados como resultado
direto da exploração dos projetos apoiados –, evidenciando uma aumento relativamente modesto face ao que
era previsto em 2012 (próximo dos 3.400). Com uma evolução igualmente modesta apresentam-se os
indicadores de emprego relativos à realização executada, que neste caso evoluíram de um total de 642 para
707 novos postos de trabalho, dos quais 546 são ocupados por homens e 161 por mulheres.
Estes números refletem o acréscimo já acima referido em termos de novas operações aprovadas e das
operações que transitaram dos Programas Operacionais Regionais, mas refletem também, e dessa forma se
justificam os acréscimos pouco expressivos tanto a nível de realização aprovada (previstos) como de realização
executada (efetivos), uma tendência para a revisão em baixa das expectativas de criação de postos de trabalho
associados à fase de exploração dos projetos.

2.1.2.

REALIZAÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA OPERACIONAL

Apesar da evolução globalmente positiva do POVT em 2013, com a taxa de execução a atingir, no final do ano,
69,8% do total de Fundos programados no PO, o ritmo de execução financeira do Programa – em volume de
financiamento comunitário associada à despesa efetivamente paga pelos beneficiários e validada pela
Autoridade de Gestão – registou em 2013 uma desaceleração face ao executado em 2012, totalizando cerca de
609,8 milhões de euros (contra os 917,5 milhões de euros que haviam sido executados no ano anterior).
Esta desaceleração tem causas diversas, que serão abordadas ao longo deste relatório em maior detalhe e que
se prendem, genericamente, com a maturidade das operações em execução – se no FEDER os projetos estavam
já, em termos médios, bastante avançados no final de 2012, não tendo pois grande margem de crescimento da
respetiva execução em 2013 (vide taxas de execução e realização dos Eixos FEDER no Anexo II deste Relatório),
no Fundo de Coesão coexistem realidades muito distintas, até em função de um conjunto de aprovações mais
recentes, que condicionam os níveis de execução, como sejam as dificuldades evidenciadas pelos beneficiários,
nomeadamente orçamentais e de natureza processual e administrativa, relacionadas essencialmente com a
morosidade dos procedimentos de contratação pública e pareceres/autorizações prévias, a par da instabilidade
no sector da construção, que impossibilitam a celeridade desejada na implementação dos projetos.
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Gráfico 1 | Execução Financeira Anual do POVT, por Fundo Comunitário
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Os valores apresentados no quadro anterior têm tradução na evolução da taxa de execução do Programa e dos
respetivos Fundos, apresentadas nos gráficos nº 2 e nº 3. Partindo da taxa de execução de 55,8% registada no
final de 2012, a mesma taxa atingiu os 69,8% no final de 2013 – o que representa um acréscimo de 14 pontos
percentuais (contra um crescimento de 21,2 p.p. no ano anterior). Ao nível de cada Fundo, os ritmos de
crescimento foram, contudo, bastante diferenciados.
No Fundo de Coesão o avanço foi inferior ao registado em 2012 mas manteve-se, ainda assim, a tendência de
crescimento evidenciada nos anos anteriores, sendo os 547,7 milhões de euros de fundo executados em 2013
o segundo maior volume deste Fundo executado desde o início do Programa. Este valor corresponde também,
de forma aproximada, ao montante médio anual que faltará executar nos dois anos remanescentes do período
de programação (2014 e 2015).
No FEDER, face às dinâmicas anteriores de aprovação e de execução dos respetivos Eixos – com picos de
execução entre 2010 e 2011 –, o ritmo de execução de 2013 foi mais reduzido, traduzindo uma tendência
expectável mas também algumas dificuldades das entidades beneficiárias já referidas anteriormente, que
levaram a que o volume de fundos executados em 2013 fosse inferior ao volume de financiamento a executar
entre 2014 e 2015 (cerca de 97 milhões de euros em cada ano).
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Milhões €

Gráfico 2 | Evolução da Execução, por Fundo, e Taxa de Execução do POVT
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Gráfico 3 | Evolução do Gap Aprovação-Execução no Fundo de Coesão e no FEDER
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A evolução da execução (quer em taxa quer em termos absolutos) ao longo de 2013, apresentada nos gráficos
anteriores, torna também evidente, para além de uma assimetria entre fundos, alguma volatilidade ao longo
do ano, com uma forte concentração no último quadrimestre, embora esta tenha sido menos expresssiva do
que havia acontecido em 2012. De facto, o valor médio mensal executado em 2013, cerca de 50M€, foi
superado por cinco vezes (nos meses de fevereiro, junho, setembro, outubro e novembro), sendo em setembro
e outubro executado mais daquele valor médio – recorde-se que em 2012, o valor médio de 76 milhões de
euros, apenas havia sido superado em 3 ocasiões, nos meses de setembro, novembro e dezembro.
Esta volatilidade resulta essencialmente de três aspetos absolutamente determinantes na evolução da
execução financeira do Programa e dos respetivos Eixos: i) a dependência da execução dos Grandes Projetos (a
par do conjunto de projetos no âmbito da Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário, embora
neste caso menos evidente em 2012 e 2013 do que havia sido nos anos anteriores); ii) a importância das
medidas de estímulo à execução, por efeito da diminuição do esforço de contrapartida nacional a suportar
pelos beneficiários ou mecanismos facilitadores de liquidez – via aumento de taxas de cofinanciamento e novas
modalidades de adiantamento conjugadas com o mecanismo de Top Up ; e iii) não obstante essas medidas, a
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dificuldade no arranque e manutenção de um bom ritmo de execução de um número considerável de projetos,
em particular nos Eixos II, III e IV (embora com realidades distinta consoante a área de intervenção e/ou a
tipologia de beneficiários).
Em reforço desta análise considere-se a comparação do valor médio dos pedidos de pagamento apresentados
ao POVT e o número de pedido validados mensalmente pela Autoridade de Gestão, presente no gráfico nº 4.
Apesar de em ambas as variáveis serem evidentes flutuações mensais significativas, são também claras
algumas tendências que justificam a evolução das taxas de execução registadas pelo POVT ao longo dos anos
mais recentes.

Gráfico 4 | Pedidos de Pagamento validados pela AG e respetivo valor médio
Valor Médio dos PP Validados (€)
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É fácil notar, desde logo, que estas variáveis apresentam tendências opostas, com o número crescente de
pedidos validados a evoluir em sentido oposto ao do seu valor médio, que decresceu de forma acentuada entre
2010 e 2011, mantendo-se desde então num intervalo relativamente reduzido e estável. São também
evidentes os picos de execução em cada um dos anos mais recentes, incluindo os de 2013. Os motivos que
justificam estas tendências, à parte do esforço continuado da Autoridade de Gestão e dos Organismos
Intermédios para processar e validar, no mais curto espaço de tempo, o maior número possível de pedidos de
pagamento serão diversos e incluem as dificuldades de execução encontradas pelos beneficiários (já acima
referidas), bem como a natureza e dimensão dos próprios projetos.
Na ausência (de execução) dos Grandes Projetos – os que haviam sido aprovados em anos anteriores têm boa
parte da sua execução já contabilizada antes de 2013 e aqueles entretanto aprovados, nomeadamente no
âmbito do Eixo I, foram-no em momento que não permitiu a validação (exceto no caso da Extensão da Linha
Azul do Metropolitano de Lisboa à Reboleira) de montante substancial de despesa – e com uma boa parte dos
projetos do Programa de Modernização das Escolas com Ensino Secundário em fase de conclusão, o aumento
do número de projetos de dimensão substancialmente inferior – entre novas aprovações da Autoridade de
Gestão e dos Organismos Intermédios e as operações que transitaram, no âmbito da reprogramação de 2012,
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dos Programas Operacionais Regionais para o POVT, o número de projetos no Programa elevou-se para 1.064
(face às 775 aprovadas até ao final de 2012) – tende a aumentar o número de pedidos de pagamento, mas em
paralelo com a atomização dos montantes solicitados.
Em face do exposto, constata-se – e ilustra-se no gráfico nº 5 – a continuada redução da preponderância dos
Eixos FEDER na execução global do Programa, em favor dos Eixos financiados pelo Fundo de Coesão. Entre
estes, assinala-se a evolução positiva do Eixo II e IV, a par da desaceleração dos Eixo I e III.

Milhões €

Gráfico 5 | Evolução da execução do POVT, por Eixo Prioritário
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2007+2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Eixo I

0,0

104,2

Eixo II

0,6

44,7

63,2

39,2

435,3

174,0

815,9

149,7

172,8

291,9

321,6

Eixo III

0,0

5,2

10,0

981,3

19,0

16,0

7,5

57,7

Eixo IV

2,9

25,9

5,6

0,0

10,4

44,6

89,4

Total FdC

3,5

180,0

228,4

231,1

753,5

547,7

1.944,2

Eixo V

5,0

45,8

461,0

336,0

160,1

58,1

1.066,0

Eixo VI

0,6

3,9

4,2

5,0

4,0

4,0

21,5

Total FEDER

5,6

49,7

465,1

341,0

164,1

62,1

1.087,6

No FEDER (Eixos Prioritários V e VI), a desaceleração tem explicação óbvia e já antes avançada, relacionada com
o grau de maturidade e níveis de concretização bastante elevados e já incorporados na execução financeira do
Programa em anos anteriores.
Ao nível do Fundo de Coesão coexistem realidades um pouco distintas que vale a pena detalhar, sem prejuízo
da análise que será conduzida, em maior profundidade, no capítulo 3 deste Relatório.
No Eixo I foram aprovados em 2013 um conjunto de 6 novos projetos – a Extensão da Linha Azul do
Metropolitano de Lisboa à Reboleira e 5 projetos de modernização de ligações ferroviárias enquadradas na
Rede Transeuropeia de transportes (RTE-T) – mas apenas o primeiro destes projetos reuniu condições para a
validação da sua despesa em 2013. Os demais projetos do Eixo I traziam de 2012 níveis de execução financeira
muito avançados, pelo que o seu contributo para este indicador em 2013 foi limitado (e apenas mais
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expressivo por via do aumento das taxas de cofinanciamento possibilitadas pela alteração ao Regulamento
Específico que enquadra o Eixo, no último trimestre de 2013).
No Eixo II, onde o montante global de fundo foi o maior – com uma execução de 321,6 milhões de euros, que
representam perto de um terço da execução total deste Eixo –, foi evidente a aceleração da execução no
domínio do Ciclo Urbano da Água, com uma execução anual próxima dos 195 milhões de euros (perfazendo
453 milhões de euros desde o início do Programa) e, embora a uma escala menor, no domínio da Prevenção e
Gestão de Riscos, com um acréscimo de 41 milhões de euros (face ao 72 milhões de euros até ao final de 2012).
Os domínios da Proteção Costeira e do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, apesar de terem sido
reforçados em termos de novos projetos (o primeiro duplicou o volume de financiamento comprometido), não
viram esse reforço traduzir-se ainda, de forma evidente, em acréscimo de execução.
As regiões dos Açores e da Madeira viram, em cada um dos seus respetivos Eixos, evoluções bastante distintas:
se ambos, em função da dotação que lhe está afeta, viram reforçados os montantes comprometidos com novas
aprovações – no caso dos Açores essa dotação ficou inteiramente comprometida – apenas na Região da
Madeira se converteu esse dinamismo em execução, duplicando o valor que havia sido executado até 2012,
embora o correspondente Eixo IV (muito por força do reforço da dotação decorrente da reprogramação de
2012) se mantenha, a par do Eixo III, com taxas de execução e de realização muito inferiores a média do
Programa, ou mesmo à média (mais baixa) do Fundo de Coesão, conforme evidenciado no Anexo II deste
Relatório. Os gráficos nº 6 e nº 7, de seguida apresentados, ilustram bem o grau de implementação – aferida
em termos de execução – de cada Eixo (incluindo, para referência, os níveis de compromisso dos mesmos) e
dos respetivos domínios.

Milhões €

Gráfico 6 | Programação, aprovação e execução do POVT, por Eixo Prioritário
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Gráfico 7 | Taxas de Realização Financeira (executado/aprovado) do POVT, por Domínio de Intervenção
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A análise acima efetuada tem por referência os montantes de Fundo associados à despesa 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 2013 tinham sido pagos aos beneficiários cerca de 3.055 milhões de euros, dos quais 1.958
milhões de euros através do Fundo de Coesão e 1.096 milhões de euros através do FEDER. Destes valores
respeitam a pagamentos efetuados em 2013 cerca de 548 milhões de euros em Fundo de Coesão e 55 milhões
de euros em FEDER, embora no montante de Fundo de Coesão estejam incluídos 79,8 milhões de euros
correspondentes a pagamentos efetuados ainda pelos Programas Operacionais Regionais ao conjunto dos 189
projetos transitados na sequência da Reprogramação de 2012.
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Quadro 4 | Pagamentos a favor dos beneficiários finais
Unid: €
2007-2013

Acréscimo 2013

Adiantamentos não certificáveis
Pagamentos por
reembolso

Total

Total

137.761.793

2.057.829.398

3.054.619.181

603.249.313

731.167.175

105.284.378

1.121.899.585

1.958.351.139

548.495.961

Fundo de Coesão AG

681.153.793

101.125.805

1.025.304.771

1.807.584.369

494.240.827

Fundo de Coesão OI

50.013.382

4.158.574

96.594.815

150.766.770

54.255.134

OI RAA

29.131.000

0

31.311.505

60.442.506

9.026.088

OI RAM

20.882.382

4.158.574

65.283.309

90.324.264

45.229.046

127.860.815

32.477.415

935.929.813

1.096.268.042

54.753.351

Contra-fatura
e outros
adiantamentos

Top Up

POVT

859.027.990

Fundo de Coesão

FEDER

Estes montantes traduzem, tal como descrito para a evolução da despesa/Fundo validada, uma desaceleração
em 2013 do ritmo de pagamentos face ao registado em 2012, embora em magnitude diferente à da execução
validada. Recorde-se que em 2012 tinham sido efetuados pagamentos a favor dos beneficiários num montante
total de 1.100 milhões de euros, 759 milhões dos quais em Fundo de Coesão e os remanescentes 351 milhões
de euros em FEDER. Tomando estes valores por referência, os pagamentos de 2013 evidenciam uma forte
diminuição face ao ano anterior, bastante mais acentuada do que a diminuição registada pela execução.
Devem, contudo, ser notados os aspetos que, já no Relatório de 2012, haviam sido aduzidos para justificar
aquele volume de pagamentos (considerando também o Fundo executado que, sendo o valor anual mais
elevado até à data, se situava longe do valor dos pagamentos): o aumento para 95% da taxa de
cofinanciamento aplicável a boa parte das operações do Eixo I e volume considerável de adiantamentos
concedidos aos seus beneficiários, resultante da introdução no respetivo Regulamento Específico de uma nova
modalidade de adiantamento, permitindo pagamentos a este título até ao limite de 95% – esse conjunto de
pagamentos, efetuado no final de 2012, só teve tradução (parcial) na execução de 2013 –, o 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, e ainda os efeitos da introdução do
mecanismo de Top-Up. Embora tenha sido previsto em 2013 um regime idêntico de adiantamentos para as
entidades que consolidam para o universo das contas públicas, aplicável aos projetos com execução, o
montante de adiantamentos concedidos neste ano foi bastante inferior ao de 2012.
Ou seja, o decréscimo do volume de pagamentos entre 2012 e 2013, e a sua desproporção face ao decréscimo
registado ano nível da execução, tem mais que ver com o valor proporcionalmente elevado dos pagamentos
em 2012 que com um eventual volume anormalmente baixo de pagamentos em 2013.
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Gráfico 8 | Fundo Executado e Fundo pago aos beneficiários em 2013
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A evolução dos pagamentos ao longo do ano de 2013 reproduz, de forma bastante próxima, a registada pela
execução, conforme se ilustra no gráfico nº 8, à exceção do mês de dezembro, em que o volume de
pagamentos foi bastante superior à execução, pelo efeito dos adiantamento concedidos aos beneficiários, de
acordo com a possibilidade conferida pelos respetivos Regulamentos Específicos. Esta realidade poderá
apresentar-se como algo surpreendente, considerando que estão em prática alguns mecanismos de estímulo à
execução (via facilitação de liquidez), como o sejam o Top-Up ou as modalidades de adiantamentos incluídas
nos Regulamentos Específicos – em 2012, no caso do Eixo I, e já em 2013, em alguns domínios do Eixo II – que
levariam a esperar, confirmando as taxas de reembolso apresentadas no Anexo II deste Relatório, uma
prevalência dos pagamentos face à execução. Uma leitura mais próxima destes valores permite, no entanto,
compreender esta evolução.
Recorde-se que, no final de 2012, foram pagos, a título de adiantamento aos beneficiários do Eixo I, um
montante próximo dos 126 milhões de euros, valor esse que foi sendo traduzido em execução financeira do
Programa – despesa validada pela Autoridade de Gestão – ao longo do ano de 2013, sem o correspondente
pagamento (já adiantado anteriormente). O crescimento acentuado dos pagamentos no final de 2013
corresponde a um processo semelhante, com a atribuição de adiantamentos aos promotores dos projetos
aprovados em novembro do mesmo ano.
Por outro lado, o aumento das taxas de cofinanciamento proporcionado pela alteração aos Regulamentos
Específicos ocorrida em 2013 levou a alguma erosão do efeito dos pagamentos majorados por via do
mecanismo Top-Up – razão pela qual se verificou uma ligeira diminuição, face a 2012, dos montantes pagos por
este mecanismo –, para além do reforço imediato dos montantes executados, impulsionando de forma mais
acentuada o Fundo validado que o Fundo pago. Este efeito, conjugado com as transições de projetos com
origem nos Programas Operacionais Regionais, justifica os picos de execução e pagamentos registados entre
setembro e outubro.
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Nesta abordagem mais detalhada, vale ainda a pena observar, recorrendo ao Quadro nº 5, a forma como cada
Eixo contribuiu para o volume de pagamentos realizados em 2013. Em linha com a execução financeira, é no
Eixo II que se concentram mais de metade dos pagamentos efetuados – 349 dos 603 milhões de euros
disponibilizados aos beneficiários – seguido do Eixo I e, ainda no Fundo de Coesão, dos Eixos IV e III. No FEDER,
os valores pagos não são tão expressivos, totalizando pouco menos de 55 milhões de euros, dos quais 52
milhões nos no Eixo V. Sublinhe-se que os montantes totais pagos, no que aos Eixos II e IV respeita, são
significativos quando considerado os aumentos que têm implícitos face aos anos anteriores – representando
cerca de 33% e 50% da totalidade de pagamentos realizados em cada um dos Eixos –, não obstante o esforço
de execução (e de pagamento) necessário para concluir a absorção das dotações respetivas obrigar ainda ao
incremento destes valores anuais para patamares superiores em 2014 e 2015.

Quadro 5 | Pagamentos efetuados em 2013 a favor dos beneficiários finais, por tipo
Unid: €
Tipo de Pagamentos

Eixo I

Eixo II

Eixo III

Eixo IV

Eixo V

Eixo VI

Totais

Adiantamentos não
certificáveis

92.757.890

157.309.244

8.934.922

5.232.115

21.768.759

2.613.960

288.616.889

Adiantamentos
“à fatura”

0

107.579.818

8.934.922

1.425.296

12.895.775

130.835.810

12.260.634

42.740.395

3.806.819

8.872.985

67.680.833

Outras modalidades
de adiantamento **

80.497.256

6.989.031

0

87.486.287

Reembolsos

52.267.124

112.034.988

Top-Up

Transições POR
TOTAIS
Pagamentos em
2013 em % do total
pago em 2007-2013

91.167

39.996.931

29.947.362

423.270

79.871.562

234.760.841
79.871.562

145.025.013

349.215.794

9.026.088

45.229.046

51.716.121

3.037.230

19%

33%

15%

50%

5%

14%

603.249.293

** Previstas em RE, nos termos do Art.º 28º, nº 1, alínea d) do Regulamento Geral

Note-se também que o peso relativo dos adiantamentos foi bastante significativo em 2013 (representaram
cerca de 55% do total de pagamentos efetuados nesse ano), quer na forma de Top-Up – representam perto de
13% dos pagamentos a beneficiários em 2013 (excluídas as transições dos POR), contra os 6% registados em
2012 – quer na forma de adiantamentos “à fatura” – 131 milhões de euros –, ou ainda de outras modalidades
de adiantamento, presentes nos Eixos I e II. As modalidades de adiantamento revelaram-se, assim,
fundamentais como estímulo à aceleração da realização dos projetos e da respetiva execução financeira, sendo
o aumento registado no recurso a estas formas de financiamento – em 2012 representavam 32% dos
pagamentos realizados e em 2013 passaram para 55% – prova da importância que os beneficiários lhes
conferiram.
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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). Estes CDDPP traduzem,
por sua vez, 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 apurados em sede de controlo ou
acompanhamento de operações). Na tabela 2.2. apresentam-se, por eixo prioritário, os montantes da despesa
4

elegível certificada até ao final de 2013, incluída nos pedidos de pagamento apresentados pelo IFDR à
Comissão Europeia.

Tabela 2.2. | Realização Financeira
Unid: €

Eixo Prioritário

Financiamento
total do Programa
Operacional (União
e nacional)

Base de cálculo
da contribuição
da União (Custo
Público ou Total)

Total da despesa
elegível certificada
paga pelos
beneficiários

1

2

3

1.111.729.700

Custo Total

945.816.751

838.669.371

85%

803.940.773

2.005.876.800

Custo Total

1.158.347.549

1.146.734.452

58%

984.591.173

205.882.353

Despesa Pública

67.258.516

67.258.516

33%

57.169.492

276.470.589

Despesa Pública

96.401.104

96.401.104

35%

81.940.585

Contribuição
pública
correspondente

Fundo
Taxa de
correspondente
execução
calculado à Taxa do
(%)
Eixo*

4 5=3/1 ou 4/1

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

Despesa Pública
1.458.710.764

(a)

1.265.824.569

1.265.824.569

87%

1.068.556.961

50.205.352

Despesa Pública

24.129.057

24.129.057

48%

23.348.136

Eixo Prioritário VI
FEDER
Total Fundo de
Coesão

3.599.959.442

2.267.823.920

2.149.063.444

63%

1.927.642.024

Total FEDER

1.508.916.116

1.289.953.626

1.289.953.626

85%

1.091.905.097

Total PO

5.108.875.558

3.557.777.546

3.439.017.070

70%

3.019.547.122

* Não incluí pagamentos Top-Up | (a) Apesar de, por lapso, a Decisão referir “Custo Total”, a base de cálculo referida é "Despesa Pública”
4

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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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), uma vez que as datas a que reportam os
últimos CDDPP apresentados à Comissão Europeia em 2013 – meados de novembro – não permitiram incluir
toda a despesa que veio a ser validada pela Autoridade de Gestão até ao final do ano. O quadro seguinte
evidencia essas diferenças.

Quadro 6 | Despesa validada e despesa incluída em pedidos de certificação até 2013
Unid: Milhões €

EP I

EP II

EP III

EP IV

Total Eixos
Fundo de
Coesão

EP V

EP VI

Total
Eixos
FEDER

Despesa Validada (AG / OI) até
ao final de 2013

949,5

1.221,8

67,8

105,1

2.344,3

1.279,1

24,7

1.303,8

Despesa incluída em CDDPP até
ao final de 2013

945,8

1.158,3

67,3

96,4

2.267,8

1.265,8

24,1

1.290,0

Despesa por incluir em CDDPP

3,7

63,5

0,6

8,7

76,5

13,3

0,6

13,8

Aos valores de despesa incluídos em CDDPP até ao final de 2013, acima apresentados, corresponderam
montantes de contribuição comunitária de 2.072 milhões de euros, no caso do Fundo de Coesão, e 1.099
milhões de euros, no FEDER, já incluídas as parcelas de Top-Up (calculadas nos termos do Regulamento (CE) n.º
1083/2006, quando aplicável). Individualizando o ano de 2013, os montantes de fundo correspondentes às
despesas certificadas neste ano ascendem a 817,2 milhões de euros de Fundo de Coesão (mais 57,7 milhões de
euros face ao valor de Fundo certificado em 2012) e 124,6 milhões de euros de FEDER (menos 60,2 milhões de
euros que em 2012). Estes são, sublinhe-se, os valores do Fundo a reembolsar pela Comissão Europeia em
função das taxas de cofinanciamento previstas em cada Eixo e da aplicação do referido mecanismo de Top-Up,
à despesa certificada, condicionados todavia ao limite de 95% da participação de cada Fundo prevista para o
Programa, deduzida dos montantes pagos a título de pré-financiamento. No caso do FEDER, esse limite foi já
atingido em 2013, como se demonstra no quadro seguinte:

Quadro 7 | Limites ao Fundo a Reembolsar pela CE em 2013
Unid: €
Fundo passível
Fundo de reembolso
certificado até
em 2013
2012 (antes do saldo
final)

Fundo
associado à
despesa
certificada
em 2013**

Programação

Limite para
efeito de
Saldo Final
(95%)

Préfinanciamento

Limite
deduzido do
préfinanciamento

1

2 = 1 x 95%

3

4=2-3

5

6=4-5

7

Fundo de Coesão

3.059.965.525

2.906.967.249

229.497.414

2.677.469.834

1.254.653.920

1.422.815.915

817.181.919

FEDER

1.282.578.698

1.218.449.763

119.893.402

1.098.556.361

973.947.470

124.608.891

161.351.636

** Fundo associado à despesa certificada em 2013, apurado em função da taxa de Eixo e do mecanismo de Top-Up, caso os reembolsos
não estivessem limitados a 95% da dotação programada.
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Por conseguinte, os montantes Fundo efetivamente considerados para reembolso da Comissão relativos à
despesa certificada em 2013 são os que constam do Quadro nº 8, onde se isolam os montantes certificados em
2013 face ao total deste o início do período de programação, distinguindo também os valores calculados a
título de reembolso, por aplicação das taxas de cofinanciamento aprovadas para cada Eixo, e os montantes
apurados por aplicação do mecanismo Top-Up. A este propósito convirá recordar, do Quadro nº 4, os
adiantamentos Top-Up efetivamente pagos aos beneficiários em 2013, em montante próximo dos 68 milhões
de euros – que seguem os 70 milhões pagos em 2012 –, evidenciando, ainda que de forma algo desfasada, a
utilização quase plena dos montantes adiantados pela Comissão no âmbito deste mecanismo de estímulo à
execução dos Programas.

Quadro 8 | Despesa certificada junto da Comissão Europeia
Unid: Milhões €
2007-2013

2013

Fundo

Fundo

Despesa

Despesa
Reembolso

Top UP

Total

Reembolso

Top UP

Total

Fundo de Coesão

2.267,8

1.927,7

144,2

2.071,8

901,5

766,3

50,9

817,2

FEDER

1.290,0

1.062,1

36,4

1.098,6

170,6

114,8

9,8

124,6

POVT

3.557,8

2.989,8

180,6

3.170,4

1.072,1

881,1

60,7

941,8

Acresce referir que a concretização dos pagamentos pela Comissão nem sempre ocorrer no mesmo ano em
que os pedidos de pagamento são apresentados. No caso do Fundo de Coesão, o pagamento do último CDDPP
apresentado em 2013, no valor de 101 milhões de euros, só foi concretizado já em 2014, pelo que os valores
efetivamente reembolsados até ao final de 2013 são inferiores aos apresentados no Quadro nº 7.
Assim, a posição financeira do POVT, no confronto entre recebimentos da Comissão Europeia e pagamentos a
beneficiários finais e transferências para os Organismos Intermédios era, no final de 2013, a que se apresenta
de seguida.
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Quadro 9 | Posição financeira do POVT a 31 de dezembro de 2013
Unid: €
Pagamentos da CE

FdC *
FEDER
Total

Préfinanciamento

Reembolsos

Top Up

1

2

3

Juros
obtidos
pelo préfinanciamento

Pagamentos a Beneficiários
Transferências
Reembolsos +
para os
Total de
Organismos Adiantamentos
Top Up
(que não Top
Pagamentos
Intermédios
Up) **

4

5

6

7

8=6+7

229.497.414 1.837.505.396 133.279.156 4.155.377 165.019.722 1.707.844.780

99.739.589 1.807.584.369

119.893.402 1.062.138.828

33.519.177 1.096.268.042

36.417.533 1.990.752

1.062.748.865

349.390.817 2.899.644.224 169.696.689 6.146.129 165.019.722 2.770.593.645 133.258.766 2.903.852.411

* 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

Préfinanciamento

Reembolsos

Top Up

9

10

11

Juros
obtidos
pelo préfinanciamento
12

Pagamentos a Beneficiários
Transferências
Reembolsos +
para os
Total de
Organismos Adiantamentos
Top Up
(que não Top
Pagamentos
Intermédios
Up)
13

14

OI
RAA

66.250.000

60.442.506

OI
RAM

98.769.722

86.165.691

Total
POVT

15

16 = 14 + 15

60.442.506

4.158.574

90.324.264

165.019.722 2.917.201.842 137.417.339 3.054.619.181

A primeira seção do quadro nº 7 (colunas 1 a 8) respeita aos fluxos financeiros na ótica da Autoridade de
Gestão. Isto significa que são incluídos como “saídas” os pagamentos líquidos 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 (colunas 9 a 16) detalha apenas a situação de tesouraria dos Organismos
Intermédios com subvenção global, 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.
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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 2013 (já líquidos do efeito das recuperações e devoluções).
Na ótica da entidade pagadora – IFDR – a posição contabilística das contas de Fundo de Coesão e de FEDER do
POVT é a que se apura no quadro seguinte:

Quadro 10 | Saldo das contas do POVT a 31 de dezembro de 2013
Unid: €
Transferências e pagamentos

Total
Recebimentos CE
+ juros préfinanciamento

Transição
Operações

1
Fundo de
Coesão

Recuperações
e Devoluções
no final do
ano

Saldo da conta
do PO

Organismos
Intermédios

Beneficiários

Devoluções a
outros PO /
QCA

2

3

4

5

6

7 = 1+2-3-4-5+6

2.204.437.344

-374.552.719

165.019.722

1.441.063.920

2.291.719

7.848.779

229.358.042

FEDER

1.220.440.515

245.457.924

0

1.391.083.691

25.836

49.657.580

124.446.493

Total

3.424.877.859

-129.094.795

165.019.722

2.832.147.611

2.317.555

57.506.359

353.804.535

O saldo de cada conta reflete, portanto, a posição líquida resultante do encontro entre a totalidade dos
recebimentos decorrentes dos pré-financimantos e reembolsos da Comissão, os acertos entre contas
decorrentes de transições de operações no âmbito das reprogramações a que o Programa foi sujeito, as
transferências efetuadas pelo IFDR para os Organismos Intermédios e para os beneficiários e os montantes
recuperados junto dos beneficiários.

Por último, e ainda a propósito dos montantes incluídos em certificação até ao final de 2013, deve ser feita
menção ao facto dos mesmos permitirem o cumprimento, tanto no Fundo de Coesão como no FEDER, das
metas da designada Regra n+2 em 2013 – 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) […]. O gráfico e quadro seguintes ilustram e detalham os
valores considerados no cumprimento desta meta, sendo de destacar, no caso do FEDER, o cumprimento da
meta relativa já ao ano de 2014. No Fundo de Coesão esse cumprimento da meta de 2013 é também robusto,
mesmo se considerados apenas os valores certificados à taxa de cofinanciamento de cada Eixo, ou seja, sem o
efeito, para o cumprimento da Regra, dos montantes relativos à aplicação do mecanismo Top-Up.
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Milhões €

Gráfico 9 | Cumprimento da Regra N+3//N+2 (Fundo de Coesão e FEDER)
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Quadro 11 | Cumprimento da Regra N+2 em 31.12.2013 de acordo com Regulamento nº 539/2010, de 16 de Junho
Unid: €

Fundo de Coesão
FEDER
Total

Programação
2007 a 2011 (a)

Pré-financiamentos
(7,5%)

Regra N+2
em 31-12-2013

PPI apresentados à CE
até 31-12-2013

% cumprimento
da Regra N+2

1

2

3=1-2

4

5=4/3

2.004.792.420

229.497.414

1.775.295.005

2.071.835.839

117%

963.480.263

119.893.402

843.586.861

1.098.556.361

130%

2.968.272.683

349.390.817

2.618.881.866

3.170.392.200

(a) Calculado nos termos da alteração no Reg. 1083/2006, aprovada 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.

2.1.3. INFORMAÇÃO SOBRE A REPARTIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS FUNDOS

A informação do apoio comunitário aprovado, por combinação das diferentes dimensões de categorização, nos
termos previstos na parte C do Anexo II do Regulamento (CE) nº 1828/2006, de 8 de Dezembro, alterado pelo
Regulamento (CE) 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.
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Formas de Financiamento
A contribuição comunitária veiculada atribuída pelo POVT ficou, em 2013, exclusivamente concentrada na
forma de Ajuda não Reembolsável, depois de concluída a migração da participação do POVT na iniciativa
JESSICA – classificada como Outras formas de financiamento – para os PO Regionais. A repartição dos
montantes aprovados e executados passou, portanto, a ter a configuração que se apresentada na tabela 2.3.

Tabela 2.3. | Repartição da contribuição da União por Forma de Financiamento

Fundo
Código

Designação

Aprovação

1

Ajuda não reembolsável

2

Ajuda (empréstimo, bonificação de juros, garantias)

3

Capital de risco (participação, fundo de capital de risco)

4

Outras formas de financiamento
TOTAL

Execução

Nº Proj.

Montante (€)

Montante (€)

Tx EX/AP

1064

4.509.613.215

3.031.740.737

67%

1064

4.509.613.215

3.031.740.737

67%

Localização
No Anexo IV a este Relatório – Aprovações e execução por NUT até 31 de dezembro de 2013 (valores
acumulados) – encontra-se, de forma sistematizada, a distribuição, por NUT II e pelas correspondentes NUT III,
do número de 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.

Gráfico 10 | Apoio Comunitário por NUT II

Nº operações
aprovadas
67

32

Fundo
Aprovado (M€)

6

209,4 58,8 39,5

33

Fundo
Executado (M€)
57,7
48,6

175,0

89,4 37,7 29,8

Lisboa

308

1.496,
6

404,5

175

284,5
1.118,4
649,0

927,3
410

Centro
Alentejo

131,5

87

Norte

1.067,
0

716,8

Algarve
Região Autónoma dos
Açores
Região Autónoma da
Madeira
Multi-região
Convergência
Não regionalizável
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O acréscimo de fundo comprometido durante o ano de 2013 – cerca de 735 milhões de euros – resultante de
um conjunto significativo de novas aprovações e da transição de projetos dos Programas Operacionais
Regionais (resultante da Reprogramação aprovada no final de 2012) não alterou, de modo relevante, a forma
como o financiamento comunitário atribuído se distribui pelo território nacional, mantendo-se, por referência
aos anos anteriores, a forte concentração nas regiões do objetivo convergência do continente (Norte, Centro e
Alentejo). Estas regiões absorvem agora cerca de 3.491 milhões de euros associados a compromissos, a que
acresce, no mesmo objetivo convergência, os 175 milhões de euros também já comprometidos em projetos
aprovados na Região Autónoma dos Açores, perfazendo pouco mais de 81% do financiamento atribuído pelo
POVT.
Salienta-se, ainda assim, que a preponderância das regiões convergência registou, em termos relativos, uma
ligeira diminuição face ao peso que assumia em anos anteriores – entre 84% e 86% –, muito por força do
volume de novas aprovações que absorveram, na quase totalidade, a dotação (reforçada em 2012 de 100 para
235 milhões de euros) associada ao Eixo IV a e de um ligeiro acréscimo no peso relativo dos compromissos nas
regiões de Lisboa e Algarve, por via da aprovação de projetos como a Extensão da Linha Azul do Metropolitano
6

de Lisboa à Reboleira ou do conjunto de projetos no âmbito da Proteção Costeira e da Prevenção e Gestão de
Riscos, bem como do efeito do aumento das taxas de cofinanciamento (para 100%) em projetos nesses
domínios.

Gráfico 11 | Apoio Comunitário aprovado, por regiões objetivo
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5

As referências ao fundo comunitário comprometido pelo POVT até ao final do ano de 2013 deverão sempre, ao longo
deste ponto do Relatório, ser entendidas como financiamento comunitário total associado aos projetos aprovados, ainda
que, conforme se resume nos indicadores financeiros que constam do Anexo II do Relatório, os Eixos Prioritários I e II se
encontrem já em situação de overbooking.

6

Os projetos individualmente referidos, bem como o respetivo investimento e financiamento comunitário atribuído,
podem ser consultados na lista de projetos aprovados que consta do Anexo X a deste Relatório.
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A região Norte prevalece, também, como o território onde se concentra o maior volume de financiamento
aprovado, com cerca de 1.497 milhões de euros, embora tenha visto o seu peso relativo (no total de
financiamento atribuído pelo Programa) diminuir de 37% para 33%. Continuam a ser preponderantes, nesta
região, os investimentos aprovados nos domínios de intervenção do Eixo V do Programa, em particular na
Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário – estão localizadas no Norte 63 das 114 escolas
apoiadas, a que correspondem 56% dos 971 milhões de euros de FEDER alocados a esse domínio –, seguidos
dos investimentos aprovados no âmbito do Eixo I na área dos transportes (ferrovia, rodovia e transportes
urbanos limpos), que somam 429 milhões de euros, e dos financiamento atribuído no conjunto de domínios de
intervenção do Eixo II, com especial relevo para os projetos aprovados no âmbito do Ciclo Urbano da Água, que
somam 294 milhões dos 411 milhões de euros aprovados para a região nesse Eixo.
Segue-se, em volume de financiamento comunitário comprometido, a região Centro, com 1.067 milhões de
euros de financiamento comunitário atribuído em projetos aprovados. Os domínios de intervenção do Eixo II
absorvem 47% desse montante, com destaque para o Ciclo Urbano da Água, a Valorização de Resíduos e a
Proteção Costeira, seguidos dos domínios do Eixo V, que concentram 35% do financiamento da região. O
restante financiamento na região está associado a intervenções do Eixo I. Sublinhe-se ainda, tal como nos anos
anteriores, que a região Centro mantem a liderança em número de projetos aprovados: 410 projetos, contra
308 da região Norte e 175 da região Alentejo).
Na região Alentejo destacam-se, em função do financiamento comunitário atribuído, as intervenções no
âmbito dos domínios do Eixo II, sendo neste particular e, por razões evidentes, preponderante o peso dos
projetos do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, que absorvem metade dos 528 milhões de euros
alocados via Eixo II na região, seguidos dos domínios do Ciclo Urbano da Água e da Valorização de Resíduos. Os
projetos aprovados no Eixo I representam, também, uma parcela significativa do financiamento alocado a esta
região, em razão do conjunto de intervenções em curso no âmbito da Ligação Ferroviária Sines/Elvas (3
projetos) e do Porto de Sines (2 projetos).
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Quadro 12 | Repartição do financiamento aprovado em cada Região NUT II, por Eixo e Domínio de Intervenção
Unid: Milhões €
Região
Região
Algarve Autónoma Autónoma
Açores
Madeira

Multiregional
Convergência
// Não
Regionalizável

Eixo Prioritário /
Domínio de Intervenção

Norte

Eixo I

428,9

188,6

215,8

228,6

20,3

1.082,3

Eixo II

411,2

501,8

528,8

175,8

111,2

0,0

294,3

289,5

161,4

69,6

66,3

881,1

Proteção Costeira

29,1

57,8

9,6

42,8

40,8

Passivos Ambientais

14,2

23,9

19,0

13,9

0,0

Prev. Gestão Riscos

36,9

44,4

20,4

48,3

1,2

0,0

0,0

264,4

0,0

0,0

264,4

36,7

86,2

54,0

1,2

2,9

181,0

Ciclo Urb. Água

E.F.M. Alqueva
Valorização Resíduos

Centro Alentejo

Lisboa

Eixo III

2,1

182,3
71,0

39,5

175,0

Eixo IV
Eixo V

Total
Geral

190,6

175,0
209,4

209,4

656,5

376,6

182,7

0,0

2,8

4,4

0,3

7,5

548,1

253,1

154,0

Desporto

25,3

43,4

11,2

79,9

Eq. Estruturantes

80,2

75,8

17,1

173,2

Ações Inovadoras
Escolas E. Secundário

16,2

Eixo VI
Total POVT

1.496,6

1.067,0

927,3

404,5

131,5

175,0

209,4

971,4

40,5

40,5

98,3

4.509,6
Unidades: €

Fundo per capita
Fundo por Km2

405,6

458,4

1.224,5

143,3

291,7

709,2

782,1

70.310,3 37.836,4 29.341,3 134.734,2

26.325,2

75.366,1

261.423,7

A Região Autónoma dos Açores tinha comprometida, no final de 2013, a totalidade da dotação prevista para o
respetivo Eixo III – 175 milhões de euros –, completada pela aprovação do projeto VALORISM - Ecoparque da
Ilha de São Miguel.
Nas regiões do continente fora do Objetivo Convergência, elegíveis no âmbito do Fundo de Coesão, Lisboa
mantém-se – de forma reforçada face aos anos anteriores – como aquela que concentra a maior parte dos
projetos e financiamento aprovados. Este facto é explicado pela já referida aprovação do projeto Extensão da
Linha Azul do Metropolitano de Lisboa à Reboleira (que se junta, na área dos transportes, aos projeto CRIL –
Buraca/Pontinha, a Modernização da Linha de Sintra: troço Barcarena-Cacém), e pela forma como são
regionalizados (no concelho sede dos promotores) os investimentos de natureza imaterial ou de aquisição de
equipamentos promovidos por entidades públicas sediadas nesta região, que beneficiaram também do
aumento de taxas de cofinanciamento acima mencionadas.
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A região Algarve viu também a sua posição ser reforçada em 2013 com aprovação de um conjunto de projetos
onde se destacam em financiamento aprovado, a Linha do Algarve - Modernização dos troços Tunes/Lagos e
Faro/Vila Real Santo António (Eixo I), a Construção de Infraestruturas do Sistema de Saneamento do Algarve
(Eixo II – Ciclo Urbano da Água) e as Medidas Corretivas da Erosão e Defesa Costeira na Ria Formosa (Eixo II –
Proteção Costeira).
Já no que respeita à Região Autónoma da Madeira, o significativo aumento do seu peso na alocação dos fundos
comunitários via POVT – passou de 1,5% em 2013 para 4,6% em 2013 – resulta da aprovação de 4 novos
projetos, todos relativos a intervenções fundamentais e estruturantes no âmbito da regularização das
principais ribeiras da ilha da Madeira – correção das situações de vulnerabilidade e riscos, nomeadamente as
resultantes de torrentes e aluviões em zonas críticas, as quais se revelaram particularmente prioritárias em
consequência da intempérie ocorrida na ilha da Madeira no dia 20 de Fevereiro de 2010 – previstas na
reprogramação do POVT aprovada em 2012, no âmbito da qual foi reforçada a dotação do Eixo IV.
Quando consideradas as dimensões populacionais e territoriais de cada região, o mapa de alocação do
financiamento por região apresenta alterações significativas face à distribuição acima apresentada, sendo que
a região Alentejo é a que concentra o maior volume de financiamento per capita (com Lisboa a ocupar a última
posição) e, de forma inversa, a que regista um menor financiamento por superfície territorial (onda a Madeira
e Lisboa se destacam).
Os montantes de financiamento comunitário executados em cada região e o seu contributo para a execução
total do Programa – apresentados também no Anexo IV deste Relatório – refletem, em larga medida, a
distribuição e peso relativo de cada região ao nível do financiamento aprovado. Todavia, o ritmo de execução é
significativamente díspar entre as regiões convergência do continente (a par da região de Lisboa) e as regiões
do Algarve, dos Açores e da Madeira. Os menores níveis de realização registados nestas últimas é justificado
em boa parte pelo facto de muitos dos seus compromissos respeitarem a aprovações relativamente recentes
(como acima se referiu, a propósito da Madeira ou do Algarve), além de um conjunto de circunstâncias
específicas de cada projeto/beneficiário (a abordar ao longo deste Relatório). O menor número de projetos
nestas regiões torna estas circunstâncias mais penalizadoras da performance média de cada uma dessas
regiões quando comparadas com as demais (onde as quebras ou dificuldades verificadas em determinados
projetos se diluem pelo efeito-média dos restantes).

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.
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Tabela 2.4. | Repartição da contribuição da União por Tipo de Território
Fundo
Código

Designação

Aprovação

Execução

Nº Proj.

Montante (€)

Montante (€)

Tx EX/AP

530

2.956.236.255

2.124.109.553

72%

1

Aglomeração urbana

2

Zona de montanha

3

Ilhas

4

Zonas de fraca e muito fraca densidade populacional

243

453.846.534

295.680.778

65%

5

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

240

616.827.328

397.415.896

64%

6

Antigas fronteiras externas da UE (após 30.04.2004)

7

Região ultraperiférica

13

384.426.491

147.015.949

38%

8

Zona de cooperação transfronteiriça

9

Zona de cooperação transnacional

10

Zona de cooperação inter-regional

0

Não aplicável

38

98.276.606

67.518.563

69%

1064

4.509.613.215

3.031.740.737

67%

TOTAL

A este nível prevalecem, tal como acontecia já em 2012, as intervenções localizadas em territórios tipificados
como “Aglomeração Urbana”, que acolhem cerca de 66% do Fundo total aprovado – o seu peso relativo,
quando considerado o número de projetos, situa-se nos 50% –, seguidas pelas “Zonas Rurais”, que recebem
cerca de 14% do Fundo aprovado (23% em número de operações aprovadas) e pelas “Zonas de fraca e muito
fraca densidade populacional”, com 10% do Fundo aprovado (23% em número de operações aprovadas).
A distinção entre o número de operações aprovadas e o financiamento atribuído é aqui particularmente
relevante, na medida em o peso relativo dos territórios que não “Aglomeração Urbana”, em número de
operações aprovadas, é 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 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 – 15 dos 24 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 agora cerca de 9% do financiamento já aprovado (face aos 3% que registavam
em 2012), aproximando-se assim do peso que representam os respetivos Eixos III e IV na programação
financeira do POVT (de cerca de 9,4%).
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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, traduz 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

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

8

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

9

Captação, tratamento e distribuição de água

10

Correios e telecomunicações

11

Transportes

12

Construção

13

Comércio por grosso e a retalho

14

Hotéis e restaurantes

15

Atividades financeiras

16

Atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados
às empresas

17

Administração pública

18

Educação

19

Atividades de saúde humana

20

Ação social e serviços coletivos, sociais e pessoais

21

Atividades associadas ao ambiente

22

Outros serviços não especificados

0

Não aplicável
TOTAL

Execução

Nº Proj.

Montante (€)

Montante (€)

Tx EX/AP

107

479.672.397

257.822.810

54%

29

1.178.304.742

902.404.954

77%

1

11.885.546

6.059.733

51%

532

631.785.174

323.526.771

51%

91

1.090.670.692

951.271.073

87%

304

1.117.294.664

590.655.395

53%

1064

4.509.613.215

3.031.740.737

67%
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A distribuição do financiamento aprovado por atividade económica é melhor percecionada através do gráfico
nº 12, 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 36%
do financiamento comunitário já aprovado – 25% e 11%, respetivamente –, refletindo um conjunto de
prioridades estratégicas previstas no Programa, em particular nos Eixos II, III e IV. Este conjunto de
atividades saiu reforçado em 2013, tanto em peso do financiamento atribuído (em 2012
representavam 33%) como em número de projetos aprovados, que passaram de 29% em 2012 para
39% em 2013, facto para o qual muito contribuiu a transição, já em 2013, de 189 projetos dos PO
Regionais para o POVT. Relevam para este conjunto de atividade as intervenções do Ciclo Urbano da
Água na vertente de Saneamento e Tratamento de Águas Residuais (665 milhões de euros) e na
vertente Abastecimento de Água (215 milhões de euros), da Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos
(181 milhões de euros) e boa parte dos investimentos na Região Autónoma dos Açores (128 milhões
de euros), bem como a recuperação de Passivos Ambientais (71 milhões de euros) e parte das
intervenções na Região Autónoma da Madeira (73 milhões de euros). O financiamento atribuído às
atividades de “Captação, tratamento e distribuição de água” é completado pelas intervenções do
Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva, que absorvem cerca de 264 milhões de euros;



As atividades de “Transportes” têm associado um financiamento aprovado de 1.178 milhões de euros,
valor que representa cerca de 26% (27% em 2012) dos fundos aprovados pelo Programa. O seu
financiamento tem origem maioritária no Eixo I e em parte da dotação dos Eixos III e IV. Deve,
contudo, salientar-se que no Eixo I se encontram em situação de overbooking cerca de 137 milhões de
euros (14% da sua dotação) – no Eixo II o overbooking era, no final de 2013, de apenas 66 milhões de
euros –, pelo que o peso relativo destas atividades tenderá a reduzir-se;



A “Educação” concentra também um volume muito significativo de financiamento aprovado,
agrupando os financiamentos associados a intervenções em escolas com ensino secundário (971
milhões de euros) e em infraestruturas do ensino superior (119 milhões de euros);



Nas demais atividades económicas cofinanciadas pelo Programa merece ainda destaque a
Administração Pública, à qual estão associadas a totalidade das intervenções no âmbito da Prevenção
e Gestão de Riscos e de Proteção Costeira (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).
Ainda no âmbito das atividades relacionadas com a categoria “Administração Pública”, deverá ser
sublinhado o número de operações que lhe estão associadas, por comparação com as demais
atividades representadas na tabela 2.5. e no gráfico nº 9: se nas atividades associadas ao ambiente a
proporção de operações aprovadas face ao número total do Programa – cerca de 39% – está em linha
com a sua proporção em termos de financiamento, já no que respeita às que se inscrevem na
atividade “Administração Pública” o seu número – correspondente a cerca de 50% (532 das 1.064
operações aprovadas) do total do Programa – é muito mais que proporcional face ao financiamento
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comunitário que lhes está afeto. Ao invés, as atividades “Educação” e, de forma ainda mais vincada,
“Transportes”, absorvem, num número relativamente reduzido de projetos – 9% na “Educação”,
apenas 3% nos “Transportes” –, uma parcela muito significativa do financiamento atribuído. A
natureza e dimensão dos investimentos subjacentes a cada uma destas atividades justificam,
naturalmente, esta desproporção.

1.400

600
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400

Nº de projetos

Milhões €

Gráfico 12 | Apoio Comunitário aprovado e executado, por principais Atividades Económicas
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Já no que respeita ao ritmo de implementação dos projetos enquadrados em cada um destes conjuntos de
atividades, o gráfico nº 12 ilustra também de forma clara as disparidades existentes: as “Atividades associadas
ao ambiente”, juntamente com a “Captação, tratamento e distribuição de água” e ainda a “Administração
Pública” apresentam níveis de execução média significativamente inferiores aos registados nos “Transportes” e
na “Educação”, em paralelo com as diferenças encontradas (vide Anexo II) entre os Eixo I e V e os Eixo II, III e
IV. A maturidade dos projetos, com um conjunto de operações recentemente aprovadas ainda em fase de
arranque, e as dificuldades de execução evidenciadas por algumas tipologias de promotores (como veremos no
ponto seguinte) e de territórios – Regiões Autónomas – ajudam a perceber boa parte desta discrepância. Uma
análise mais aprofundada sobre estes aspetos que condicionam a evolução da execução em cada Eixo e
domínio de intervenção será conduzida ao longo do Relatório e, em particular detalhe, no capítulo 3.

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 como na análise
efetuada no ponto anterior deste relatório, dessa distinção resulta evidente o efeito da dimensão média dos
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projetos implementados por diferentes tipologias de beneficiários. No quadro seguinte apresentam-se os
valores de aprovação e execução em cada uma das tipologias presentes no POVT, bem como o número de
operações desenvolvidas pelas mesmas e o seu peso relativo no conjunto do Programa.

Quadro 13 | Apoio Comunitário por tipologia de beneficiário
Fundo
Aprovação

Categoria de beneficiários

Peso relativo no
POVT (2012)

Execução

Nº
Proj.

Montante (€)

Financiamento
Médio por Proj.

Montante (€)

Tx EX/AP

Nº
Proj.

Fundo

Administração Direta Serviços
Centrais

37

132.504.740

3.581.209

75.040.930

57%

3,5%

2,9%

Administração Direta Serviços
Periféricos

1

11.145.370

11.145.370

0

0%

0,1%

0,2%

43

106.775.615

2.483.154

53.002.445

50%

4,0%

2,4%

Empresas não financeiras públicas
e participadas maioritariamente
pelo sector público

284

3.369.108.600

11.863.058

2.377.628.214

71%

26,7%

74,7%

Administração Autónoma Regional

14

157.660.384

11.261.456

54.244.069

34%

1,3%

3,5%

404

504.008.552

1.247.546

295.152.097

59%

38,0%

11,2%

1

168.819

168.819

168.819

100%

0,1%

0,0%

18

121.516.142

6.750.897

106.108.456

87%

1,7%

2,7%

Não PME (recomendação
2003/361/CE)

2

1.352.297

676.148

1.241.569

92%

0,2%

0,0%

Empresa de média dimensão
(recomendação 2003/361/CE)

3

13.133.450

4.377.817

8.907.697

68%

0,3%

0,3%

Pequena empresa (recomendação
2003/361/CE)

3

10.046.414

3.348.805

2.462.937

25%

0,3%

0,2%

253

81.911.620

323.761

57.502.622

70%

23,8%

1,8%

1

281.213

281.213

280.883

100%

0,1%

0,0%

1.064

4.509.613.215

4.238.358

3.031.740.737

67%

Administração Indireta Serviços
Personalizados

Administração Autónoma Local
Associações Públicas
Instituições do Ensino Superior

Entidade Privada sem fins
lucrativos
Agências e associações de
desenvolvimento regional e local
TOTAL

O financiamento comunitário atribuído pelo POVT está, em larga percentagem, afeto a entidades da esfera da
administração pública, direta ou indireta, central ou periférica, de autonomia regional ou local, muito por força
da natureza de investimento público das tipologias de intervenção previstas no Programa. Mais ainda, em face
da natureza e escala dos investimentos previstos no Programa, uma parcela significativa desse financiamento
está concentrada num conjunto relativamente reduzido de setores/atividades (como vimos no ponto anterior),
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onde operam um conjunto também reduzido de entidades maioritariamente constituídas como empresas
públicas: transportes, educação, serviços ambientais e prevenção e gestão de riscos.
Numa análise mais detalhada dos valores apresentados no quadro nº 13 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 3.369 milhões de euros (74,7% do financiamento total atribuído pelo
POVT até final de 2013). 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 13):


No âmbito do Eixo I, a REFER, E.P.E., as Estradas de Portugal, S.A., o Metro do Porto, S.A., o
Metropolitano de Lisboa, E.P.E. e as Administrações Portuárias dos principais Portos de Portugal
continental;



No âmbito do Eixo II, as entidades pertencentes ao Grupo Águas de Portugal – domínios do Ciclo
Urbano da Água, da Valorização de Resíduos e, com menor expressão, dos Passivos Ambientais –, as
Empresas Municipais e 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 13 | 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 38% (contra 35% em
2012) das operações aprovadas – com 404 das 1.064 operações aprovadas até ao final de 2013, este é o grupo
de beneficiários com maior número de operação aprovadas –, embora lhes correspondam cerca de 504
milhões de euros de financiamento, ou seja, pouco mais de 11%, do financiamento comunitário atribuído pelo
POVT. 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%. As entidades da “Administração Autónoma Local” são promotoras de
projetos em quase todos os domínios de intervenção do Programa, destacando-se as 208 operações (a que
estão atribuídos 276 milhões de euros) desenvolvidas no âmbito do Ciclo Urbano da Água, os 84 projetos (80
milhões de euros) relativos a infraestruturas e equipamentos desportivos ou os 66 projetos (31 milhões de
euros) no domínio da Prevenção de Gestão de Riscos.
As entidades da “Administração Autónoma Regional” viram também a sua posição relativa no Programa
reforçada, em resultado do expressivo acréscimo (considerada a dotação dos respetivos Eixos) de compromisso
decorrente das aprovações de projetos nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
Devem ainda ser referidas, em função do financiamento que lhes está atribuído, os “Serviços Centrais da
Administração Direta”, como a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Direção Geral de infraestruturas
(Ministério 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 132 milhões de euros atribuídos em
operações no âmbito da Prevenção e Gestão de Riscos e da Proteção Costeira (Eixo II), as “Instituições
(públicas) de Ensino Superior” (Eixo V), que absorvem cerca de 122 milhões de euros (a maior parcela FEDER a
seguir à Parque Escolar), ou ainda os “Serviços Personalizados da Administração Indireta do Estado”, dos quais
faz parte a Agência Portuguesa do Ambiente, com um financiamento aprovado de 105 milhões de euros
maioritariamente destinados à implementação de projetos no domínio da Proteção Costeira (Eixo II).
Por último, uma breve explicação para o número de operações promovidas por “Entidade Privada sem fins
lucrativos”. Tratam-se aqui dos investimentos promovidos por 195 diferentes Associações Humanitárias de
Bombeiros Voluntários, 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 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.
Já no que respeita às taxas de execução das operações associadas a cada um destes grupos de entidades
beneficiárias, releva-se entre os principais grupos acima descritos as dificuldades evidenciadas pelas Autarquias
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Locais, bem como dos serviços da Administração Central, cujas taxas de execução traduzem um conjunto de
dificuldades decorrentes das restrições da política orçamental e do próprio ciclo de programação e de abertura
a candidaturas: uma parte relevante dos compromissos assumidos pelo POVT em 2013 é promovida por estas
entidades e corresponde a projetos cuja maturidade e grau de concretização era relativamente baixa no final
do ano.

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, durante o ano de 2013, foram efetuadas anulações parciais da participação comunitária nas
seguintes operações:
Unid: €
Montante Despesa
Irregular

Operação

Detetado

(Fundo)
POVT-15-0142-FEDER-000021

21.943,15

Ação de acompanhamento - 2012

POVT-12-0146-FCOES-000073

37.744,46

Ação de acompanhamento - 2012

POVT-12-0146-FCOES-000116

3.785,16

Ação de acompanhamento - 2012

POVT-12-0233-FCOES-000002

33.301,41

Ação de acompanhamento - 2012

POVT-12-0233-FCOES-000004

74,93

Ação de acompanhamento - 2012

POVT-12-0435-FCOES-000051

91.451,98

Ação de acompanhamento - 2012

POVT-12-0555-FCOES-000008

43.586,45

Ação de acompanhamento - 2012

POVT-12-0659-FCOES-000011

5.857,77

Ação de acompanhamento - 2012

POVT-15-0353-FEDER-000026

8.238,17

Ação de acompanhamento - 2012

POVT-15-0353-FEDER-000072

4.577,03

Ação de acompanhamento - 2012

POVT-15-0353-FEDER-000077

49.311,91

Ação de acompanhamento - 2012

POVT-16-0173-FEDER-000013

1.253,27

Ação de acompanhamento - 2012

POVT-16-0173-FEDER-000020

1.598,54

Ação de acompanhamento - 2012

POVT-15-0353-FEDER-000006

25.303,32

Ação de acompanhamento - 2012

POVT-15-0353-FEDER-000030

14.817,60

Ação de acompanhamento - 2012

POVT-15-0353-FEDER-000085

25.490,11

Ação de acompanhamento - 2012

POVT-12-0154-FCOES-000128

199.750,00

IGF - Auditoria aos sistemas de gestão e
controlo do Programa Operacional de
Valorização do Território (POVT)

POVT-12-0233-FCOES-000001

2.988,44

EAS IFDR 2010

POVT-16-0173-FEDER-000004

56,26

EAS IFDR 2010

POVT-12-0146-FCOES-000006

19.138,81

EAS IFDR 2012

POVT-16-0173-FEDER-000015

314,29

EAS IFDR 2012

TOTAL

590.583,06
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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 do mesmo.
No presente contexto o ponto de situação reportado ao final do exercício de 2013 era o seguinte:
A. No âmbito da execução, todos os montantes de despesa irregular detetados no âmbito de ações de
acompanhamento foram abatidos ao montante de despesa validada e 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) reduzindo-se o “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.
B.

No final do ano de 2013, todos os montantes supra indicados haviam sido recuperados.

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 restituídas, anualmente, desde o início do
Programa, foram apurados os seguintes valores:

Unid: €
Montante Irregular

Ano

(Fundo)
2007-2009
2010

77.999,76

2011

16.037.558,80

2012

677.393,05

2013

590.583,06
TOTAL
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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 do território nacional e na promoção de transportes urbanos limpos, do
reforço dos sistemas ambientais e de prevenção, gestão e monitorização de riscos e no desenvolvimento do
7

sistema urbano nacional. A sua programação indicativa, por Tema Prioritário , vai ao encontro dessa agenda,
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).
Nesse sentido, a análise que se segue está centrada, muito particularmente, a forma como o financiamento
comunitário alocado pelo POVT se reparte em função dos temas prioritários previstos. No que respeita ao
contributo do Programa para a promoção da igualdade de oportunidade de oportunidades entre homens e
mulheres, o mesmo será desenvolvido nos pontos 2.2 e 3 deste Relatório e o resultado de acordos e parcerias
estabelecidos no âmbito do Programa será desenvolvido no ponto 2.6.1 e no ponto 2.7.1 do Relatório. A
análise regional da execução do Programa foi realizada no ponto 2.1.3.
A repartição indicativa dos temas prioritários previstos no Programa sofreu, no último trimestre de 2013,
alterações na sequência da aprovação da reprogramação do POVT (cuja proposta havia sido instruída em
junho), importando destacar as principais:


Na área “Transportes”, embora tenha existido um reforço da dotação do Eixo I, que se refletiu no
aumento da dotação dos temas prioritários relativos aos transportes ferroviários e rodoviários RTE-T,
registou-se um decréscimo na dotação afeta, em virtude do projeto relativo à construção de um terminal
marítimo para a receção de gás natural na Região Autónoma da Madeira (Eixo IV) não ser possível de
concretização no atual período de programação;



A dotação financeira da área da “Proteção do ambiente e prevenção de riscos” foi reforçada apesar da
redução da dotação do Eixo II no âmbito da reprogramação, devido essencialmente ao reforço do tema 52
- “Promoção de transportes urbanos limpos”, que abrange operações (Metro do Porto, Metro de Lisboa e
Linha de Sintra da REFER) que estão incluídas no Eixo I, que foi reforçado, e do tema 53 - “Prevenção de
riscos”, devido à clarificação do apoio aos investimentos de regularização torrencial das ribeiras da Ilha da
Madeira no âmbito do Eixo IV;



A área do “Investimento em infraestruturas sociais” beneficiou, também, de um ligeiro acréscimo de
dotação que reflete o aumento das taxas de cofinanciamento das operações promovidas por
Universidades e Politécnicos para 85%, preconizada na reprogramação e que originou um reforço do Eixo V.

7

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

Aprovação

Execução

Programação
Nº Proj.

Montante (€)

Montante (€)

Tx EX/AP

875.368.009

29

953.230.701

723.728.036

76%

34.364.896

1

364.896

321.513

88%

2.159.532.521

813

2.286.762.419

1.221.939.474

53%

52.554.478

8

52.389.133

33.787.386

64%

4.344.841

4

4.188.883

3.511.859

84%

1.167.004.689

176

1.171.513.645

1.026.466.517

88%

796.091

3

694.220

442.083

64%

48.578.698

30

40.469.318

21.543.869

53%

TOTAL Temas Prioritários

4.342.544.223

1.064

4.509.613.215

3.031.740.737

67%

TOTAL Earmarking

4.086.739.154

905

4.255.989.703

2.866.840.588

67%

Investigação e desenvolvimento tecnológico, inovação e
empreendedorismo
Sociedade da informação
Transportes
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
Melhorar o acesso ao emprego e a sustentabilidade
Melhorar a inclusão social dos mais desfavorecidos
Melhorar o capital humano
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

Os valores inscritos na tabela 2.7. incluem, para além da dotação indicativa prevista no texto do Programa
(após reprogramação de 2013 com as alterações acima descritas), a contribuição comunitária aprovada e a
execução financeira do POVT verificada a 31 de dezembro de 2013, 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).
Numa primeira análise fica evidente o alinhamento e concentração nas áreas temáticas correspondentes aos
principais domínios da Agenda da Valorização do Território acima enunciados – e aos eixos prioritários que os
corporizam –, aos quais está afeta, naturalmente, a parte mais significativa da dotação do Programa. Conforme
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ilustrado no Quadro nº 14, as áreas temáticas “Transportes”, “Proteção do Ambiente e prevenção de riscos” e
“Infraestruturas sociais”, cuja programação representa 97% da programação total, acolhem cerca de 98% do
financiamento já comprometido e a mesma proporção do financiamento executado. Sublinha-se, neste
contexto, o paralelo com a análise acima efetuada a propósito da repartição da contribuição comunitária de
acordo com o tipo de Atividade Económica.

Quadro 14 | Peso relativo das áreas prioritárias na Programação, Aprovação e Execução do POVT
Peso relativo no Programa
Áreas Prioritárias
Programação

Aprovação

Execução

20,2%

21,1%

23,9%

0,8%

0,0%

0,0%

49,7%

50,7%

40,3%

Atividades culturais

1,2%

1,2%

1,1%

Reabilitação urbana e rural

0,1%

0,1%

0,1%

26,9%

26,0%

33,9%

Reforço das capacidades institucionais aos níveis nacional, regional e local

0,0%

0,0%

0,0%

Assistência Técnica

1,1%

0,9%

0,7%

Transportes
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 justifica-se pelos elevados níveis de compromisso e pelo conhecimento de alguns dos projetos que
seriam aprovados até ao final do ano aquando da proposta de reprogramação à Comissão Europeia,
permitindo um ajustamento realista da dotação de cada tema prioritário. Casos houve, todavia, em que as
dinâmicas de aprovação até ao final do ano não foram totalmente antecipadas, nomeadamente no que
respeita aos compromissos resultantes do aumento das taxas de cofinanciamento em algumas áreas de
intervenção / tipologias de beneficiários, resultando em desvios face à programação indicativa de alguns
temas.
Por outro lado, os mais que proporcionais níveis de aprovação nos temas “Transportes” e “Proteção do
ambiente e prevenção de riscos” traduzem, de forma aproximada, a situação de overbooking dos Eixos com
eles conexos, respetivamente os Eixo I e II (vide taxas e compromisso apresentadas no Anexo II deste
relatório). Os pesos relativos de cada conjunto de temas em função da sua execução reproduzem também,
grosso modo, a estrutura da programação, com as diferenças face à programação (em termos de peso relativo
no Programa) a serem justificadas, naturalmente, com os diferentes ritmos de execução entre
Eixos/Domínios/Operações, como veremos adiante.
Observando em maior detalhe os níveis de programação e compromisso em cada tema prioritário, e tomando
por referência a informação que consta do Anexo V deste Relatório, valerá a pena referir o seguinte:
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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 dos diferentes domínios do Eixo II (com exceção do domínio
“Energias Renováveis e Eficiência Energética”), acrescidas das intervenções associadas ao tema 52 “Promoção de transportes urbanos limpos” – Metros do Porto e de Lisboa e Linha de Sintra: troço
Barcarena-Cacém –, das intervenções em requalificação ambiental, tratamento de resíduos urbanos
das regiões autónomas dos Açores e da Madeira (Eixos III e IV), das intervenções de regularização de
ribeiras da Madeira e, ainda, de uma operação no âmbito das Ações Inovadoras (Eixo V), totalizando
813 das 1.064 operações que se encontravam aprovadas no final do ano de 2013. Destacam-se, pelos
montantes aprovados, os investimentos relativos à gestão e distribuição de água e ao tratamento de
águas residuais (temas 45 e 46, no âmbito do Ciclo Urbano da Água e EFMA), que somam mais de
1.144 milhões de euros de financiamento comunitário já aprovado, seguidos das intervenções de
prevenção de riscos (tema 53), onde os 510 milhões de euros comprometidos respeitam a operações
de proteção da orla costeira e à melhoria do requalificação e modernização do sistema nacional de
proteção civil, e ainda as operações de valorização de resíduos (incluindo as realizadas nos Açores e na
Madeira), a que correspondem os 309 milhões de euros afetos ao tema 44;



O “Investimento em infraestruturas sociais” representa, tal como em 2012, o segundo maior conjunto
de temas prioritários aplicáveis ao Programa quando considerados os valores de programação e
financiamento atribuído a operações aprovadas, em consonância com o peso da programação do Eixo
V no Programa, de que é largamente tributário (juntamente, mas em menor escala, com o as
“Atividades culturais” e a “Reabilitação urbana”). Prevalecem, neste âmbito, as intervenções no
âmbito da Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário (971 milhões de euros) e de
infraestruturas do Ensino Superior (119 milhões de euros), ambas enquadradas no tema 75 –
“Infraestruturas de ensino”, bem como os equipamentos coletivos de vocação cultural, social e
desportiva (81 milhões de euros), associadas ao tema 79- “Outras infraestruturas sociais”;



A área dos “Transportes” ocupa o terceiro lugar nesta hierarquia temática, em linha com o peso
relativo do Eixo I (excluídas as intervenções acima mencionadas dos Metros e da Linha de Sintra) e
mesmo quando consideradas as intervenções portuárias nos Açores e Madeira (Eixos III e IV,
respetivamente). São, aqui, preponderantes as intervenções associadas ao tema 17 – “Transporte
ferroviário RTE-T” (no âmbito do qual foram aprovados em 2013 cinco novos projetos de
modernização ferroviária), que absorvem cerca de 454 milhões de euros, as ligações rodoviárias (tema
21 – Autoestradas RTE-E) AE Transmontana e CRIL, no Continente, e Ligação Via Expresso ao Porto do
Funchal, na Madeira), às quais estão associados 346 milhões de euros de financiamento e as
intervenções da responsabilidade das Administrações Portuárias do continente e das regiões
autónomas, num montante financiado em 151 milhões de euros associados ao tema 30 - “Portos”.

Já no que respeita aos níveis de execução em cada um deste grandes temas, o gráfico seguinte ilustra
adequadamente as taxas de realização apresentadas na tabela 2.7. Se nos “Transportes” e “Investimentos em
infraestruturas sociais” o volume de financiamento comunitário já executado – com taxas de realização médias
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de 76% e 88%, respetivamente – permite concluir pelo significativo avanço na implementação dos Eixos que
maioritariamente os suportam, já no caso da “Proteção do Ambiente e prevenção de riscos” o ritmo de
implementação é inferior ao desejável nesta fase do ciclo de programação. Com exceção do tema 52 –
“Promoção de transportes urbanos limpos”, todos os demais temas prioritários que integram esse conjunto
apresentam taxas de realização inferiores a 55%. Os motivos para a baixa execução, em termos médios, nos
domínios de intervenção que contribuem para estes temas prioritários serão apresentados, em maior detalhe,
na análise às realizações por Eixo, conduzida em capítulo próprio deste relatório.

Gráfico 14 | Programação, Aprovação e Execução do POVT, por Temas Prioritários
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Reforço das capacidades institucionais aos níveis
nacional, regional e local
Assistência Técnica
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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 deste relatório, também ilustrados no gráfico nº
15, resulta imediata a conclusão da preponderância desse conjunto de temas (inalterada, em termos relativos,
pela reprogramação de 2013): 94% da dotação do programa está consignada a estas categorias, sendo que os
níveis de compromisso e de execução em operações associadas a estes temas estão perfeitamente alinhados
com a programação, representando a 94% e 95%, respetivamente, do financiamento aprovado e executado em
projetos associados a estes temas.
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Gráfico 15 | 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.
Passamos a referir seguidamente as medidas mais relevantes adotadas pela Autoridade de Gestão deste
Programa, em 2013, para garantir o respeito pelas políticas da União no âmbito das regras de concorrência, da
contratação pública, do ambiente, bem como da promoção da igualdade de oportunidades e da não
discriminação:

Ao nível dos Auxílios de Estado:
Recorde-se de 2012 o facto da Comissão Europeia ter enviado aos Estados Membros, em agosto, uma carta em
que informava que passa a ser necessário verificar a eventual 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 estavam envolvidos auxílios de estado, nos termos do nº 1 do artigo 107º do Tratado de Funcionamento da
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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 até então notificados, concluindo que em nenhum dos
casos a subvenção pública atribuída configurava auxílios de Estado uma vez que, tanto o financiamento
comunitário como os recursos públicos nacionais atribuídos não se enquadravam no nº 1 do Artigo 107º do
TFUE. Para cada um dos Grandes Projetos 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.
Já em 2013 a Autoridade de Gestão, em consonância com a Circular IFDR nº 01/2013, de 30 de setembro – que
visa sistematizar os procedimentos a adotar na verificação do cumprimento das regras de auxílios de Estado
(AE) no caso do financiamento de infraestruturas –, e dando cumprimento ao Ofício nº 3741 de 18 de outubro
de 2013 enviado pelo IFDR, passou a enviar a listagem de projetos de infraestruturas aprovados pela
Autoridade de Gestão do POVT após 21.11.2012, identificando, nas próprias listas, aqueles projetos em que se
prevê o uso futuro para uma atividade económica, bem como um conjunto de elementos documentais que
permitem ao IFDR prosseguir a apreciação, designadamente:


Formulário de candidatura;



Memória descritiva do projeto;



EVEF e/ou ACB;



Estatutos do beneficiário do projeto e de eventuais outras entidades que irão explorar as
infraestruturas, indicando o regime de exploração (concessão/outro) e as condições de utilização das
infraestruturas.

Ao nível da 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 existem instrumentos de trabalho uniformizados (Check-lists) e normas de apoio e orientações
internas para a análise da contratação pública. Estes instrumentos de trabalho têm sido objeto de atualização e
de completamento, para incluir as alterações da legislação relevante e explicitar aspetos com grande
relevância.
Durante o ano de 2013, foram promovidas as seguintes medidas no sentido de reforçar os mecanismos de
verificação dos procedimentos de contratação pública:
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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);



Realização de duas sessões de esclarecimentos, em Lisboa e Aveiro, em que todos os beneficiários do
POVT foram convidados a colocar as suas dúvidas e onde foram prestados esclarecimentos sobre as
situações que ocorrem com maior frequência em matéria de contratação pública;



Realização de reuniões técnicas com os Organismos Intermédios e com os principais beneficiários do
POVT para harmonização de procedimentos e esclarecimentos de dúvidas;



Devido ao fluxo de trabalho na verificação da contratação pública a Autoridade de Gestão do POVT
teve que reforçar a sua capacidade de resposta, através da prestação de serviços externos, estando a
equipa de juristas do POVT reforçada com os serviços de quatro 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 15 | Cumprimento da legislação relativa à contratação pública - Problemas e medidas adotadas
Problemas
Utilização de critérios de
adjudicação ilegais
Falhas na publicitação das
prorrogações de prazo para
apresentação das propostas
Indicação de marcas e/ou
referências específicas
Fracionamento de contratos

Trabalhos a mais

Medidas
Comunicação de orientações e esclarecimentos aos Organismos Intermédios e aos
Beneficiários, tendo por objetivo alertar e esclarecer as matérias mais complexas
nesta área:


Em 2013, foram realizadas diversas sessões de esclarecimentos onde todos
os beneficiários do POVT foram convidados a colocar as suas dúvidas;



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

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 autoridades de
auditoria (TCE, CE, IGF e IFDR).

Ao nível da igualdade de oportunidades e da não discriminação:
O respeito pelos princípios da igualdade de oportunidades de e de tratamento entre homens e mulheres e da
não discriminação – em razão da nacionalidade, sexo, raça, origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade
ou orientação sexual –, enquadrados pelo disposto no artigo 16º do Regulamento (CE) 1083/2006, do Conselho,
de 11 de Julho de 2006 e pelo quadro jurídico de suporte à aplicação destes princípios, é transversal à atividade
de POVT.
Neste pressuposto podemos referir que se mantêm a preocupação da Autoridade de Gestão do POVT em
garantir que as operações cofinanciadas por este Programa não contribuem para causar algum constrangimento
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ou limitação à plena observação dos princípios da igualdade de oportunidades. Assim, 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
referência a esta matéria e nas Check-list 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.
No sentido de dar acolhimento às recomendações expressas pela Autoridade de Auditoria relativamente à
necessidade de, por um lado “introduzir maior rigor na análise do cumprimento pelos beneficiários dos
pressupostos associados à igualdade de oportunidades” e por outro, “passar a transmitir junto dos beneficiários
normas ou orientações acerca do cumprimento dos princípios associados à igualdade de oportunidades”, foi
reformulado o modelo de Relatório Final, a utilizar pelos Beneficiários do POVT, tendo por base a introdução de
um ponto suplementar (ponto 4.3), no qual é solicitada a identificação do impacto da operação, não apenas no
quadro da promoção da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e da integração da perspetiva de
género durante as diversas fases de aplicação dos fundos, mas particularmente no que respeita à não
discriminação no acesso às infraestruturas coletivas cofinanciadas, tendo por base a informação disponível à
data do encerramento da operação.
Releva ainda o conjunto de normas e boas práticas, aplicáveis em matéria de igualdade de oportunidades,
identificadas pelo IFDR, em colaboração com a Comissão para a Igualdade de Género (CIG), organismo nacional
competente em razão da matéria, no intuito de padronizar procedimentos de modo a permitir a harmonização
do tratamento da matéria por todos os Programas Operacionais, as quais foram disponibilizadas no sítio
eletrónico oficial do POVT.
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 aumentar o nível de atendimento, pelas infraestruturas de ensino e pelos equipamentos
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.
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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
2.7.3 deste Relatório 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 APA, IP, a ter um papel fundamental neste
domínio, como Organismo Intermédio do POVT:

Envolvimento das Autoridades Ambientais

Momento

Envolvimento das Autoridades Ambientais

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

Agência Portuguesa do Ambiente (APA, IP), que sucedeu nas atribuições e competências ao Instituto
da Água (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 sucedeu nas suas competências e atribuições à Direcção-Geral do
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU)

Apreciação das candidaturas e
Análise dos Critérios de seleção

Agência Portuguesa do Ambiente (APA, IP), Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR), Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), Direção Geral do Território;
Direção Geral de Geologia e Energia

Execução das operações –
Emissão de licenças

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

À semelhança dos anos transatos a AG do POVT manteve em 2013 o quadro regular de cooperação com as
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 de no ponto 2.7.1 - Acompanhamento/Outras Parcerias deste relatório.
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Procedimentos Adotados:
Momento

Procedimento Adotado

Instrumento de suporte das verificações

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
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)

Check-list e Parecer técnico que auxilia a decisão sobre as
candidaturas, onde são vertidas as conclusões da análise e, sempre
que tenha sido identificada 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).

Execução das
Operações

Verificações Administrativas

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 os quadros com
indicação das componentes abrangidas por cláusulas restritivas e
medidas de minimização e documentação relevante,
nomeadamente licenças e/ou autorizações emitidas no âmbito do
projeto.

Execução das
Operações

Verificações no local

Relatório de verificação física, que permita aferir do cumprimento
das obrigações ambientais e da funcionalidade das infraestruturas,
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.
O modelo de Relatório de verificação no local tem um check-list de
cariz ambiental, que visa a verificação do cumprimento das
obrigações ambientais em todos os domínios de intervenção do
POVT.

Verificações específicas por tipo de projeto/domínio de intervenção:
Tipo de Projeto/
Domínio de Intervenção

Verificações Específicas

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 AIA

Projetos suscetíveis de
afetar um sítio da Rede
Natura

Apresentação da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), sendo que na maior parte das situações o
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 pela Autoridade Ambiental (APA).
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 o RECAPE. 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.
Apresentação da Análise de Incidências Ambientais e do Parecer do Instituto da Conservação da Natureza e
Biodiversidade.
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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 do enquadramento da operação no Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral 20122015 (PAPVL), nos Planos de Intervenção das “Polis Litoral” ou em intervenções prioritárias definidas pela
Tutlea (MAOTE) e enquadramento nos respetivos Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC).

Recuperação do Passivo
Ambiental

Verificação se as operações consideradas prioritárias de âmbito nacional e regional se encontram previstas
no Documento Enquadrador da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), tanto os passivos ambientais na
área dos solos contaminados como das áreas mineiras degradadas. No âmbito do Protocolo celebrado com
a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), esta entidade apoia a Autoridade Gestão na fase de análise
das candidaturas no domínio da reabilitação de áreas mineiras degradadas, nomeadamente no que
respeita ao seu enquadramento no referido documento.
Verificação se as operações se incluem numa instalação abrangida pelo regime da Prevenção e Controlo
Integrados de Poluição (PCIP);

Valorização de Resíduos

Empreendimento de
Fins Múltiplos de
Alqueva

Verificação do 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 e o Plano de Gestão de Resíduos de cada entidade.
Verificações que respeitam ao regime jurídico da conservação das aves selvagens e dos habitats (DecretoLei 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)

Acrescente-se que em sede de candidatura e/ou reprogramação de projetos que incluam novas ações, é feita
uma identificação pelo beneficiário, das Autorizações e Pareceres Ambientais, disponíveis ou solicitados, no
que concerne ao cumprimento dos normativos aplicáveis em matéria de ambiente e licenciamentos. Esta
informação é analisada pela Autoridade de Gestão e pela APA (no caso do Ciclo Urbano da Água, Passivos
Ambientais e Valorização dos Resíduos Urbanos) servindo de base ao acompanhamento ambiental da execução
do projeto.
Com a transição das operações que se verificou em 2013, dos PO Regionais para o POVT, os procedimentos
adotados em fase de verificação do cumprimento dos requisitos de transição incluíram a elaboração da ficha
de acompanhamento do cumprimento das regras ambientais, que será atualizada ao longo da execução destas
operações, e no limite, até ao seu encerramento.
O cumprimento destas obrigações é, portanto, objeto de acompanhamento ao longo de todo o ciclo de vida de
cada operação até ao respetivo encerramento, tendo sido adotado para o efeito um check-list de cumprimento
da Legislação Ambiental em que se registam as verificações efetuadas neste âmbito.
Neste domínio, verifica-se que os principais problemas sentidos em 2013 no que respeita à observância das
obrigações ambientais foram as seguintes:
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Quadro 16 | Cumprimento da legislação ambiental - Problemas e medidas adotadas
Problemas

Medidas

Lacunas detetadas nas operações que transitaram
dos Programas Operacionais Regionais Norte, Centro
e Alentejo no domínio do Ciclo Urbano da Água e da
Valorização dos Resíduos Urbanos, concretamente no
que respeita aos licenciamentos ambientais exigíveis
para as infraestruturas apoiadas.

Sensibilização dos beneficiários para a necessidade de apresentação destes
documentos, o que está a ser feito durante a fase de execução do projetos e
aquando da apresentação do Relatório Final da operação, não podendo
nenhum Projeto ser encerrado sem ser verificada a sua regularidade em
matéria de cumprimento de todas as obrigações ambientais e licenciamento.

Dificuldades sentidas pelos beneficiários na obtenção
de todas as autorizações e licenciamentos
necessários para a implementação e funcionamento
das infraestruturas

A AG do POVT tem acompanhado esta situação, articulando, sempre que
possível com as Autoridades Ambientais emissoras das respetivas autorizações
e 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 projetos apoiados,
releva a incorporação de critérios de seleção específicos relativos a estas matérias, para ponderação na
avaliação de mérito dos projetos em diversas áreas, nomeadamente na área dos transportes e mobilidade
sustentável (Eixo I), na área das Energias Renováveis e da Eficiência Energética (Eixo II) 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;



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 II – Energias Renováveis e Eficiência Energética


Contributo do projeto para os objetivos nacionais e comunitários de redução das emissões diretas e
indiretas de CO2, de aumento da penetração das energias renováveis e da diminuição da intensidade
energética do PIB.

Eixo V – Infraestruturas e Equipamentos Desportivos


Evidência de eficiência energética e utilização sustentável dos recursos naturais
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2.3. PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS ENCONTRADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA
OPERACIONAL E MEDIDAS TOMADAS

De seguida apresentam-se aqueles que foram os problemas e condicionantes mais significativo(a)s
encontrado(a)s pela Autoridade Gestão e seus parceiros e as medidas adotadas com vista à sua resolução.

I.

Ritmo de execução e dos pagamentos e respetivas medidas de estímulo

Durante o ano de 2013, o Programa continuou a debater-se com dificuldades na execução dos montantes
comprometidos, devido a um conjunto de fatores que afetam a performance dos beneficiários no que respeita
à execução das operações, e do Programa no que respeita à absorção dos montantes por executar, que
decorrem da conjuntura económica vigente e que são, à semelhança de anos anteriores, os seguintes:
 Restrições financeiras e dificuldades na mobilização da contrapartida nacional, nomeadamente as
decorrentes da Lei nº 8/2012, de 8 de janeiro de 2012 – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
(LCPA);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, 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, o que origina atrasos na execução das
operações face ao previsto.
A atomização dos montantes dos pedidos de pagamento apresentados e a confrontação com o facto de
algumas das intervenções previstas não serem totalmente executáveis no período de vigência do QREN, são as
consequências mais evidentes daquelas dificuldades.
Em termos nacionais, e no âmbito do sétimo exame regular do Programa de Assistência Económica e
Financeira, verificou-se a necessidade de realizar uma alteração à Lei do Orçamento de Estado para 2013 –
Orçamento Retificativo. As novas medidas de consolidação orçamental adotadas no âmbito da revisão do
Orçamento de Estado de 2013 foram são medidas de redução sustentada da despesa pública, que implicaram
limitações à concretização de investimento público e medidas de aumento da receita não fiscal para
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compensar parcialmente a redução de receita fiscal que decorre da deterioração da evolução do cenário
macroeconómico.
Neste enquadramento, foi realizada a reprogramação do POVT, com o objetivo de adequar a dotação do
financiamento para os investimentos na área ambiental (Eixo prioritário II) às suas condições de concretização
e reforço do Fundo de Coesão para projetos na área dos transportes e mobilidade sustentável (Eixo Prioritário
I), tal com descrita no ponto inicial deste Relatório.
Com as medidas adotadas, a programação do POVT ficou mais ajustada às reais capacidades de execução dos
beneficiários do Programa, maximizando o financiamento comunitário atribuído e a atribuir às operações, com
o consequente aumento da taxa de compromisso e de execução do Programa e permitindo aos beneficiários
do perímetro orçamental um reforço de liquidez para a concretização das despesas de investimento que
permite a execução das operações.
Na sequência da revisão do Programa, foram promovidas as necessárias alterações dos Regulamentos
Específicos que permitem a operacionalização destas medidas, prevendo, nomeadamente, a alteração, a título
excecional, da taxa de cofinanciamento para 100% para as operações não concluídas, da responsabilidade das
entidades enquadradas no perímetro orçamental (Administração Pública Central e Empresas Públicas) e que
demonstrassem execução (aplicável às operações dos Eixos I e II do POVT) e a alteração da taxa de
cofinanciamento para 85% para as operações financiadas pelo FEDER, promovidas pelas Universidades e
Politécnicos.
Para aumentar a liquidez dos beneficiários e constituir um estímulo à execução, foi também introduzida a
modalidade de pagamento de adiantamento, justificável a 90 dias e em casos devidamente fundamentados,
que decorram da necessidade de cumprimento dos objetivos e metas definidos para a execução do Orçamento
do Estado para 2013, estendendo o que já se verificava para o Eixo I no ano de 2012, aos domínios de
intervenção Proteção Costeira, Prevenção e Gestão de Riscos e Recuperação do Passivo Ambiental.
Para obviar às dificuldades de mobilização da contrapartida nacional, foram atribuídos financiamentos
reembolsáveis através do Empréstimo-Quadro do BEI (EQ-BEI), com as disponibilidades resultantes da
aplicação das 1ª e 2ª tranches, destinados a operações promovidas por empresas não financeiras públicas
participadas maioritariamente pelo setor público e municípios, associações de municípios, áreas
metropolitanas e entidades do setor empresarial local. No âmbito deste processo, foram aprovados 18,8
milhões de euros de financiamento reembolsável para operações apoiadas pelo POVT, dos quais 418 mil euros
para entidades da esfera municipal e 18,4 milhões de euros para entidades do Setor Empresarial do Estado (ver
ponto de situação do EQ-BEI no ponto 2.7.1 deste Relatório).
Foi igualmente dada continuidade ao pagamento do designado Top-Up (pagamento a título de adiantamento),
na sequência da alteração introduzida pelo Regulamento (CE) nº 1297/2013 do Parlamento Europeu e do
Conselho de 11 de dezembro de 2013, que altera o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Conselho, e que
prolonga a aplicação deste regime até ao final de 2015.
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II. Transição de operações dos Programas Operacionais Regionais

O ano de 2013 ficou também marcado pela operacionalização da transição de operações dos Programas
Operacionais Regionais para o POVT, prevista na reprogramação do POVT e dos POR aprovada no final de 2012,
que atribuiu ao POVT a totalidade das intervenções no domínio 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 nos POR,
prevendo a transição integral de todas as operações aprovadas naquelas áreas nos POR e que não tinham
transitado em 2012.
O processo de transição efetiva das operações iniciou-se em Agosto e culminou em Novembro de 2013, com a
anulação por parte do PO Norte (ON.2) 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. Tratando-se de operações com datas
de aprovação mais recuadas no tempo, muitas delas praticamente concluídas, são operações com uma herança
pesada no que respeita à informação que contêm, tornando este processo ainda mais complexo do que o
realizado em 2012. O resultado deste processo culminou na transição de 189 operações, com a distribuição
indicada no quadro seguinte:

Quadro 17 | Operações que transitaram em 2013 dos POR para o POVT
Unid: Milhões €
Programas

PO Norte

PO Centro

Fundo
Aprovado

Fundo
Executado

Nº
Oper.

Fundo
Aprovado

Eixo II

35,3

30,1

44

43,7

37,0

Ciclo Urbano da Água

28,0

24,8

23

28,7

Prevenção e Gestão
de Riscos

1,9

1,7

11

Recuperação do
Passivo Ambiental

3,0

1,5

Valorização de
Resíduos

2,4

2,1

Domínios de
Intervenção

PO Alentejo

Fundo
Nº
ExecuOper.
tado

Totais

Fundo
Aprovado

Fundo
Executado

Nº
Oper.

Fundo
Aprovado

111

17,9

13,1

34

96,9

80,2

189

26,5

41

6,8

5,2

7

63,5

56,5

71

11,5

8,0

58

2,0

1,7

6

15,4

11,4

75

4

2,3

1,4

4

5,3

2,9

8

6

1,2

1,1

8

12,7

9,4

35

9,1

6,2

21

Fundo
Nº
ExecuOper.
tado

Apesar do peso administrativo deste processo, a integração destas operações teve um impacte positivo, já
reconhecido no ponto 2.1. deste Relatório, quer na taxa de compromisso quer na taxa de execução do
Programa.
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III.

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,
atrasando o processo de decisão de aprovação pela CE.
Verifica-se que as maiores dificuldades se prendem com os Estudos Económico Financeiros – Análises Custo
Benefício – apresentados nos projetos da área dos transportes, principalmente os da responsabilidade da
REFER, concretamente no que respeita à verificação e fundamentação dos pressupostos dos referidos estudos.
Apesar dos esforços da AG e da articulação estreita que tem mantido com aquela empresa para melhorar os
aspetos recorrentemente apontados, continuam a existir algumas insuficiências que obstam à célere aprovação
destes projetos, que se tentarão ultrapassar definitivamente em 2014, através da resposta a dar à CE
relativamente às últimas questões colocadas pelos serviços da CE.

IV.

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 2013, 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 que integra o POVT e o PO Assistência Técnica FEDER.
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 €1.766.664,00 e que, decorrente da extrapolação efetuada o erro mais provável
existente na população corresponde a cerca de 0,32% do universo, ascendendo o limite superior a cerca de
0,61% daquele montante, situando-se bastante abaixo do limiar de 2% definido.
A IGF concluiu que, com base no exame realizado e considerando o período em análise, os sistemas de gestão e
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 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:
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 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. Algumas das recomendações, embora mitigadas, ainda não foram implementadas,
parcial ou totalmente;
 Estima que as exceções referidas não tenham tido outro impacto no total das despesas declaradas a
financiamento comunitário durante o ano financeiro de 2012. Anote-se, porém, que não obstante a taxa
de erro apurada nas auditorias de operações se situar abaixo do indicador de materialidade de 2%, a
despesa confirmada como erro foi entretanto corrigida pela autoridade de certificação nas declarações
apresentadas à Comissão.
Em resultado das auditorias realizadas a Autoridade de Auditoria entende 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 constituído pelo POVT e pelo PO Assistência Técnica FEDER, 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 23-Dez-2013 tem as mesmas conclusões referidas no citado Relatório.

Não existiram questões formuladas pela Comissão Europeia na sequência da realização do Encontro Anual com
a Autoridade de Gestão, realizado em Dezembro de 2013.

2.4. MUDANÇAS NO CONTEXTO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL

Caraterização do contexto económico
Em 2013, o contexto em que se desenvolveu a atividade do POVT, continuou a ser fortemente marcado pela
implementação do PAEF, com os impactes que este Programa teve no desenvolvimento socioeconómico do
país, embora tenha existido uma evolução positiva em alguns indicadores macroeconómicos, como
seguidamente se apresentam:
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Quadro 18 | Principais Indicadores Macroeconómicos (Taxa de Variação, %)
Principais Indicadores Macroeconómicos

2012

2013

-3,2

-1,4

Consumo Privado

-5,3

-1,7

Consumo Público

-4,7

-1,7

-13,4

-7,3

Exportação de Bens e Serviços

3,2

6,1

Importações de Bens e Serviços

-6,6

2,8

2,8

0,3

15,7

16,3

-0,1

2

PIB e componentes da despesa (em termos reais)
PIB

Investimento (FBCF)

Evolução dos Preços
IPC
Evolução do Mercado de Trabalho
Taxa de Desemprego (%)
Saldo das Balanças Correntes e de Capital (em % do PIB)
Capacidade Líquida de financiamento face ao exterior
Fonte: INE

Em 2013, o Produto Interno Bruto (PIB) diminuiu 1,4% em volume (depois de uma quebra de 3,2% no ano
anterior), numa variação determinada pelo contributo menos negativo da procura interna, cuja quebra se fixou
em -2,6 p.p. (-6,9 p.p. em 2012) – devido principalmente à redução menos intensa do consumo privado
(Despesas de Consumo Final das Famílias e das Instituições Sem Fim Lucrativo ao Serviço das Famílias
Residentes) – e do Investimento, a par de uma evolução positiva das Exportações.
O consumo privado passou de uma variação, em termos reais, de -5,3% em 2012 para -1,7%, o que se traduziu
num contributo de -1,1 p.p. para a variação do PIB em 2013. Ao nível do Investimento registou-se também uma
desaceleração da sua contração, diminuindo 7,3% em volume (face à variação de -13,4% no ano anterior) e
traduzindo-se num contributo de -1,2 p.p. para a variação do PIB.
As Exportações de Bens e Serviços aceleraram em termos reais, passando de uma taxa de variação de 3,2% em
2012 para 6,1%. Apesar deste desempenho, o contributo positivo da procura externa líquida diminuiu,
passando de 3,7 p.p. em 2012 para 1,2 p.p. em resultado do aumento das Importações de Bens e Serviços, que
inverteram a tendência de decréscimo observada nos dois anos anteriores. As Importações de Bens e Serviços
aumentaram 2,8% em volume em 2013, o que compara com uma redução de 6,6% no ano anterior. Em termos
nominais, assistiu-se a uma melhoria significativa do Saldo Externo de Bens e Serviços em 2013, que passou de
-0,6% do PIB em 2012 para 1,1%. Este resultado contribuiu de forma determinante para que a economia
Portuguesa registasse uma Capacidade Líquida de Financiamento em 2013, que se fixou em 2,0% do PIB
(Necessidade de Financiamento de 0,1% no ano anterior).
As Despesas de Consumo Final das Administrações Públicas apresentaram um contributo de -0,3 p.p. para a
variação do PIB em 2013, em resultado de uma redução de 1,7% em termos reais (-4,7% em 2012).
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O índice de preços no consumidor, passou de 2,8% em 2012 para 0,4% em 2013 (diminuição de 1,4 p.p.), o que
reflete uma redução na taxa de inflação e uma diminuição da procura de bens e serviços, a par do aumento da
taxa de desemprego de 15,7% para 16,3%.

Programa de Assistência Económico Financeira
O ano de 2013 continuou a ser fortemente marcado pela implementação do Programa de Assistência
Económica e Financeira (PAEF), acordado entre o Governo Português, a Comissão Europeia, o Banco Central
Europeu e o Fundo Monetário Internacional, e continuou a ter impactes no desempenho do Programa,
vocacionado para o apoio a investimentos públicos.
Este processo caracteriza-se, fundamentalmente, pela imposição de uma forte contenção das despesas
públicas (incluindo uma forte retração do investimento público), o que condiciona fortemente a execução das
operações aprovadas e a capacidade de realização de novos investimentos que concretizem os resultados que
se pretendem atingir com as prioridades de intervenção definidas para o Programa.
A trajetória de consolidação orçamental que garantisse a sustentabilidade das contas públicas, determinada
pelo PAEF, conduziu à aprovação de um conjunto de medidas no âmbito da Lei do Orçamento de Estado para
2013 de redução de despesa, que foram consideradas inconstitucionais pelo Acórdão do Tribunal
Constitucional nº 187/2013, de 05 de Abril, e que obrigou à reposição do subsídio de férias ou equivalente. Esta
circunstância, aliada à revisão das perspetivas de evolução macroeconómica determinada pela deterioração da
conjuntura externa no 4º trimestre de 2012, em particular nos países da zona Euro e à revisão do limite para o
défice orçamental em Contabilidade nacional para 5,5% face ao anterior limite de 4,5% previsto no Orçamento
de Estado para 2013, ambas acordadas no âmbito do sétimo exame regular do PAEF, determinou a Alteração à
Lei do Orçamento de Estado para 2013.
As medidas incorporadas na Alteração à Lei do Orçamento de Estado para 2013, tendo como objetivo
assegurar que o limite do défice das Administrações Públicas em Contabilidade Nacional de 5,5% acordado no
âmbito do sétimo exame regular é cumprido, tiveram como objetivo colmatar os seguintes efeitos:


A não redução na despesa que estava prevista no âmbito das normas do OE 2013 consideradas
inconstitucionais (pagamento do subsídio de férias ou equivalente);



O aumento das transferências para a Segurança Social para assegurar a compensação do efeito da
revisão do cenário macroeconómico e o consequente aumento da despesa com as Prestações Sociais
(por via do aumento da taxa de desemprego) e também pelo efeito da inconstitucionalidade das
normas relativas ao não pagamento do subsídio de férias relativos às pensões;



A revisão em baixa das receitas fiscais previstas (quer impostos diretos, quer impostos indiretos),
motivada pela revisão em baixa dos indicadores macroeconómicos.

As medidas de consolidação orçamental adotadas no âmbito da revisão do Orçamento de Estado foram
medidas de redução sustentada da despesa pública, que implicaram nomeadamente limitações à concretização
de investimento público e medidas de aumento da receita não fiscal para compensar parcialmente a redução
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de receita fiscal que decorreu da deterioração da evolução do cenário macroeconómico, evidente no quadro
anterior.
Esta Alteração ao Orçamento de Estado para 2013, teve um impacte direto no POVT, tendo determinado a
revisão do Programa e algumas alterações regulamentares, abordadas nos pontos 1 e 2.7.1 deste relatório.
No que respeita aos impactes diretos relevantes do Programa Operacional sobre os indicadores de contexto
socioeconómico, não é possível ainda, fazer essa avaliação, na medida em que, apenas com a conclusão do
estudo da avaliação intercalar do Programa, em curso, é possível fazer essa análise.
Ao nível regulamentar comunitário e nacional, são de destacar as alterações introduzidas em 2013, que
constam do Anexo XIV.

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

2.6.1. COMPLEMENTARIDADE COM OUTROS PROGRAMAS

Com a aprovação da reprogramação técnica do QREN em 2011 e da reprogramação estratégica em 2012, 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 previu 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, transitassem para o POVT, provocando deste modo uma concentração total destas áreas de intervenção
neste Programa, o que se concretizou em 2013.
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No caso do Domínio de Intervenção Infraestruturas e Equipamentos Desportivos do Eixo V – Desenvolvimento
do Sistema Urbano Nacional, 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 (neste momento, apenas no que respeita ao domínio de intervenção da
Proteção Costeira), 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, no cumprimento dos termos previstos
na alínea nº 5 do art.º 8º do Regulamento Específico, tiveram um papel ativo no ano 2013, uma vez
que analisaram a articulação das 10 candidaturas, submetidas no âmbito do Aviso POVT-33-2012-47
aberto neste domínio (de 17/09 a 26/10 de 2012).
Para o efeito, em 29 de janeiro de 2013, todos os membros do GAT:
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente e Ordenamento Território-GSEAOT
Programa Operacional Regional do Norte - POR Norte;
Programa Operacional Regional do Centro - POR Centro;
Programa Operacional Regional do Alentejo - POR Alentejo
E, o Programa Operacional Regional do Algarve - POR Algarve, atribuíram a cada uma das 10
candidaturas, a pontuação de 3 que classifica o grau de complementaridade como “Muito Relevante”
para o critério c) Complementaridade com ações cofinanciadas por outros instrumentos de
financiamento, nos termos do ponto 10 do Aviso POVT-33-2012-47.



O GAT relativo ao Domínio de Intervenção Recuperação do Passivo Ambiental, não teve atividade em
2013, na medida em que não foram apreciadas novas candidaturas. Com a transição formal das operações
dos PO Regionais em 2013 para o POVT e a concentração efetiva de todas as elegibilidades no POVT, a
necessidade da verificação das complementaridades entre Fundos e PO deixa de ter relevância.



O GAT relativo ao Domínio de Intervenção Infraestruturas e Equipamentos Desportivos não teve atividade
em 2013, 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 realizou entre os
dias 9 e 19 de abril de 2013, por consulta escrita, a 8ª Reunião do Grupo de Articulação Temática para
apreciação e pontuação do das candidaturas:
 “Adutor Amoreira-Pias” (integrada no subsistema do Ardila),
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 “Circuitos Hidráulicos de São Pedro-Baleizão-Quintos (integrada no subsistema de Pedrógão).
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 2013, 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 Norte, POR Centro, POR Lisboa e Vale do Tejo, POR Alentejo e POR Algarve) e a Direcção-Geral do Tesouro
e Finanças contribuem para o JESSICA Holding Fund com um montante total de 130 milhões de euros, cabendo
ao POVT uma participação total de 30 milhões de euros.
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.
Em termos financeiros, a reprogramação não implicou 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 passou a ser assegurada pelos PO Norte, Centro e Alentejo
nos montantes de 15,0, de 8,8 e de 6,2 milhões de euros, respetivamente.
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O processo formal de encerramento da iniciativa JESSICA no POVT só veio a ocorrer em janeiro de 2013, tendo
sido cancelada a operação aprovada em 18 de janeiro 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 in formação relativa à atividade desenvolvida em 2013 ao nível dos vários
órgãos de gestão do Programa, bem como as principais decisões adotadas.

2.7.1.1. A UTORIDADE DE G ESTÃO

A atividade desenvolvida pela Autoridade de Gestão do Programa em 2013 ficou marcada pela conclusão da
implementação das medidas previstas na reprogramação estratégica do QREN aprovada em 2012 e que
determinou a transição para o POVT de todas as demais operações aprovadas pelos PO das regiões do objetivo
convergência do território nos quatro domínios do Ambiente: Ciclo Urbano da Água, Prevenção e Gestão de
Riscos, Valorização de Resíduos e Passivos Ambientais. Para a concretização da transição referida, a Comissão
Ministerial de Coordenação do POVT aprovou a alteração de um conjunto de regulamentos específicos e o
encerramento da elegibilidade Iniciativa Comunitária JESSICA. Foi um processo complexo, realizado entre Maio
e Novembro de 2013, em resultado do qual transitaram para o POVT 189 projetos, o que veio a acrescer ao n.º
de projetos que já tinham transitado em 2012 (161) perfazendo um total de 350 projetos transitados dos POR e
que absorveram 312 M€ de Fundo de Coesão do POVT, o que corresponde a 18% do FC previsto no Eixo II.
Em 12 de Julho de 2013, a Comissão Europeia aceitou a proposta de Reprogramação do Programa, a qual foi
aprovada em Outubro de 2013 e visou apenas alguns ajustamentos na dotação financeira de alguns Eixos do
PO, de modo a permitir uma melhor adequação às condições de execução dos projetos. Tratou-se pois de uma
reprogramação técnica de ajustamento apenas dentro do POVT. De forma simples, podemos afirmar que a
reprogramação financeira do POVT traduziu-se num reforço do Eixo I em 80 M€ para aprovação de projetos
com elevada maturidade no domínio da modernização ferroviária e mobilidade urbana, com a correspondente
redução do Eixo II, sem pôr em causa os grandes objetivos e metas deste Eixo, admitindo-se que parte desta
redução venha a corresponder a quebras de execução. Procedeu-se também ao reforço do Eixo V –
Desenvolvimento do Sistema Urbano Nacional, por redução do Eixo VI – Assistência Técnica, para aumento de
taxas de comparticipação (de 70% para 85%), para entidades públicas que consolidam para efeitos orçamentais
neste âmbito – Universidades e Institutos Politécnicos.
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Salienta-se ainda que em 2013, houve a necessidade de fixar taxas de overbooking tendo em conta o grau de
maturidade do Programa e a taxa de compromisso elevada em vários Eixos. Deste modo, em Outubro de 2013,
a CMC do POVT, fixou a taxa de overbooking do Eixo I em 8,3 % e do Eixo II em 6,8%.
Em 2013, para além do forte acréscimo de projetos aprovados, verificaram-se algumas anulações de projetos
por não terem execução, visando a respetiva libertação de fundos. Neste âmbito, continuaram a ser
implementadas as medidas decorrentes da RCM nº 33/2012, de 15 de Março, 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 no âmbito da reprogramação estratégica do QREN. No caso do POVT, para
além destas situações, foram também objeto de descativação outras situações, 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 2013, o POVT descomprometeu 115 milhões de euros de fundos
(68 milhões de euros do Fundo de Coesão e 47 milhões de euros do FEDER).
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Quadro 19 | Descompromissos efetuados em 2013 em resultado da “Operação Limpeza” 8
Unid: €
2013
Eixo

2012

Transições
entre
PO/entre
Eixos

Eixo I

907.218.370

Eixo II

1.435.709.145

96.906.233

767.352.430

63.494.852

Ciclo Urbano da Água

Aumento de
taxa para
85%

Aumento
de taxa
para 95%

Novas
Aprovações

57.484.808

138.691.244

-21.139.254 1.082.255.168

26.606.002

258.568.237

-47.292.313 1.770.497.304

Total

79.127.548

-28.852.761

881.122.068

78.708.833

-1.686.923

182.273.724

5.191.196

71.024.429

6.672.207

-1.563.890

190.600.174

23.115.501

-16.539.110

181.046.808

-3.840.825

264.430.100

Proteção Costeira

89.902.682

Recuperação do Passivo
Ambiental

60.468.457

5.355.957

8.820

Prevenção e Gestão de
Riscos

158.839.034

15.404.773

11.248.050

Valorização de Resíduos

161.819.765

12.650.652

Empreendimento de Fins
Múltiplos de Alqueva

197.326.777

70.944.148

Eixo III

105.589.345

69.410.655

175.000.000

Eixo IV

55.778.335

153.648.156

209.426.492

Eixo V

1.227.913.093

24.705.423

-42.097.607 1.231.964.934

Ações Inovadoras para o
Desenvolvimento Urbano
Requalificação da Rede
de Escolas com Ensino
Secundário
Infraestruturas e
Equipamentos
Desportivos

15.349.133

Descativações
/ Reforços

21.444.025

8.135.722

955.434.762

24.705.423

79.899.977

Equipamentos
Estruturantes do Sistema
Urbano Nacional

154.442.632

Iniciativa JESSICA

30.000.000

Eixo VI

42.799.118

Total

21.444.025

-605.622

7.530.100

-8.768.061

971.372.124

-1.960

79.898.017

-2.721.963

173.164.694

-30.000.000
2.755.862

-5.085.662

40.469.318

3.775.007.405

96.906.233

21.444.025 84.090.811

645.458.462

-115.614.837 4.509.613.215

Fundo de Coesão

2.504.295.195

96.906.233

84.090.811

617.997.177

-68.431.568 3.237.178.963

FEDER

1.270.712.211

27.461.285

-47.183.269 1.272.434.252

21.444.025

A Autoridade de Gestão, no ano 2013, adotou medidas para a consolidação das contas públicas e reforço da
tesouraria dos executores. Neste âmbito, foi implementada a deliberação da CMC do QREN, de abril de 2013,
que fixou as regras de aplicação do mecanismo “Top-Up” (na sequência da aprovação do Regulamento (UE) n.º
1311/2011, de 13 de Dezembro), ficando expresso que se aplica a taxa única de 95% a todas as despesas
apresentadas no decurso de 2013, a título de adiantamento ou reembolso, até ao limite de 95% do fundo
aprovado. Em setembro de 2013 foi aprovada pela CMC do POVT o aumento da taxa máxima de
cofinanciamento para 85% a atribuir às Instituições do Ensino Superior (Universidades e Institutos Politécnicos)
8

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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no âmbito do regulamento especifico “ Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional”. Em Outubro
de 2013 foi aprovada pela CMC do POVT a alteração aos regulamentos específicos dos seguintes domínios de
intervenção “Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável”,
“Combate à Erosão e Defesa Costeira”, “Prevenção e Gestão de Riscos” e “Recuperação do Passivo Ambiental”,
permitindo um aumento da taxa máxima de cofinanciamento para 100% quando existam razões que decorram
da necessidade de cumprimento dos objetivos e metas definidas para a execução do Orçamento de Estado de
2013, em operações promovidas por entidades do perímetro de consolidação das contas públicas. Por outro
lado, esta alteração regulamentar permitiu também a concessão de adiantamentos a estas entidades com base
em previsões de despesa a realizar e pagar no prazo de 90 dias.
Foi ainda muito relevante neste âmbito a implementação e extensão temporal do mecanismo de pagamento
Top-Up uma vez que esta modalidade, não absorvendo os fundos disponíveis, traduz-se na prática numa
antecipação temporal do financiamento comunitário, com o consequente adiamento do esforço de
mobilização da contrapartida nacional por parte do promotor.

Empréstimo-Quadro do BEI
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 2013 a Comissão
de Coordenação e Supervisão decidiu sobre os financiamentos relativos à aplicação da 4ª fase 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 processos que são remetidos para decisão do BEI.
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Quadro 20 | Financiamentos concedidos aos projetos aprovados no POVT no âmbito das 4 fases da 1ª tranche do EQ -BEI
Unid: €
Pedido de
financiamento
reembolsável

Total

Propostas de
financiamento não
reembolsável

nº

Valor

nº

Valor

nº

Valor

Propostas e pedidos de
financiamento apresentados

174

252.504.979

119

202.173.226

55

50.331.753

Propostas e pedidos de
financiamento aprovados

139

230.097.544

86

179.913.946

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
selecionados 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
selecionados e sujeitos a
aprovação do BEI

1

8.305.197

1

8.305.197

Pedidos de financiamento
aprovados

12

22.931.552

12

22.931.552

Pedidos de financiamento
selecionados e sujeitos a
aprovação do BEI

1

35.500.000

1

35.500.000

1ª fase - 2011

2ª fase - 2012

3ª fase - 2012

4ª fase - 2013

(*) os valores indicados são os solicitados nas propostas/pedidos de financiamento

A 31 de Dezembro de 2013, o ponto de situação dos financiamentos aprovados e desembolsados era o que
consta do quadro seguinte:
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Quadro 21 | Ponto de situação dos projetos com financiamento EQ -BEI a 31.12.2013
Unid: €
Valor Financiamento
(atualizado em função dos
montantes reprogramados
das operações)
Nº proj.

Montante
Desembolsado

Montante
Reembolsado

(1)

(2)

(3)

Taxa de
Desembolso

Valor

Financiamento Reembolsável

109

137.428.700

43.952.046

2.159.035

Financiamentos atribuídos ativos

38

71.258.482

43.952.046

2.159.035

Financiamentos atribuídos em definição

45

54.520.629

Desistências (**)

26

11.649.589

Financiamento não Reembolsável

53

36.452.340

Financiamentos atribuídos ativos

50

32.088.391

n.a

n.a

Desistências (*)

3

4.363.949

(4) = (2)/(1)

62%

Terminado (*)

(*) Em 2012 o projeto POVT-12-0659-FCOES-000009 da RESIALENTEJO encontrava-se no estado terminado. No entanto, o mesmo foi
desdobrado em dois beneficiários e passou ao estado ativo.
(**)Valor do financiamento.

Na leitura destes valores deve, desde logo, assinalar-se o aumento no número (e financiamento que lhes está
associado) de projetos com “financiamento atribuído ativo”, numa evolução que combina os seguintes aspetos:
i) em função da atribuição de financiamento exclusivamente a título reembolsável no âmbito da 4ª fase (ver
quadro nº 20) – esta vertente do Empréstimo-Quadro ganhou preponderância face ao financiamento atribuído
a título não reembolsável, representando agora cerca de 69%, contra os 58% em 2012; passagem ao estado
“ativo” de um conjunto de projetos anteriormente “em definição”, ultrapassadas que foram, entretanto,
algumas das condicionantes à ativação do financiamento – conjunto de procedimentos necessários,
nomeadamente, à obtenção de uma garantia adequada ou do visto do Tribunal de Contas, no caso dos
Municípios. Esta é uma evolução positiva face a 2012, não obstante o aumento também verificado ao nível das
“desistências”, decorrentes de situações diversas mas que podem ser tipificadas da seguinte forma, em função
da natureza dos beneficiários:
i.

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;

ii.

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.

No que respeita aos financiamentos ativos na vertente Reembolsável – que conheceram um aumento de 17
para 38 de 2012 para 2013 –, registou-se, até ao final do ano de 2013, um volume financiamento
desembolsado próximo dos 44 milhões de euros, que corresponde a perto cerca de 62% dos 71 milhões de
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euros de financiamento atribuído a 38 projetos. Este montante corresponde a um acréscimo relevante face ao
ano anterior – que se cifrava em 19,5 milhões de euros, correspondentes a 44% do financiamento atribuído até
então. Recorde-se que os desembolsos intercalares se efetuam de acordo com a execução das operações
comunicada mensalmente ao IFDR e está, portanto, dependente do ritmo que a execução evidencia.

Procedimentos internos estabelecidos ou revistos em 2013
No que respeita à revisão de procedimentos internos ocorrida em 2013, cabe-nos mencionar o seguinte:


Alterações nos modelos dos Relatórios Anual de Execução e Final das operações, tendo em vista dar
cumprimento às recomendações da IGF no âmbito de uma auditoria temática subordinada à
Igualdade de Oportunidades. A IGF alertou para a necessidade de, por um lado “introduzir maior rigor
na análise do cumprimento pelos beneficiários dos pressupostos associados a igualdade de
oportunidades” e por outro, “passar a transmitir junto dos beneficiários normas ou orientações
acerca do cumprimento dos princípios associados a igualdade de oportunidades”. No sentido de dar
acolhimento à recomendação, procedeu-se à revisão do modelo de Relatório Anual de Execução, o
qual passa a incluir um novo ponto (IV.4) relativo ao contributo da operação para os pressupostos da
igualdade de oportunidades. Do mesmo modo, procedeu-se a reformulação do modelo de Relatório
Final, a utilizar pelos Beneficiários do POVT, tendo por base a introdução de um ponto suplementar
(ponto 4.3), no qual é solicitada a identificação do impacto da operação, não apenas no quadro da
promoção da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e da integração da perspetiva de
género durante as diversas fases de aplicação dos fundos, mas particularmente no que respeita a não
discriminação no acesso as infraestruturas coletivas cofinanciadas, tendo por base a informação
disponível a data do encerramento da operação. As revisões nestes documentos levaram a alterações
no Manual de Procedimentos do Beneficiário;



Introdução de simplificação de procedimentos respeitantes à apresentação de despesas, por
indicação do IFDR, nomeadamente através da dispensa da apresentação de recibos, em sede de
confirmação da elegibilidade normativa das despesas no que respeita ao seu efetivo pagamento,
bastando para o efeito a evidência do débito em conta ou transferência bancária. A adoção deste
procedimento simplificado, teve reflexos ao nível da alteração do Manual de Procedimentos do
Beneficiário e do Manual de Procedimentos Interno;



Introdução de alterações no Relatório de Ação de Acompanhamento Físico e Financeiro (Verificações
no Local), decorrentes de diversas recomendações de auditorias realizadas pela Autoridade de
Auditoria, nomeadamente para incorporar a verificação das obrigações ambientais. Esta alteração
revê o Manual de Procedimentos Interno;



Envio de um ofício circular aos beneficiários, com aspetos a ter em atenção no que respeita ao
encerramento das operações, nomeadamente especificando alguns dos documentos a enviar como
anexos ao formulário do Relatório Final.



Elaboração de uma Nota Interna, divulgada junto dos beneficiários do POVT, com a indicação de quais
as suas obrigações após o encerramento das operações, nomeadamente com a clarificação do que é
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uma alteração substancial na operação, as responsabilidades relativas à conservação e
disponibilização dos documentos, as obrigações relativas ao faseamento de projetos e à comprovação
da operacionalização dos projetos aquando da entrega da declaração de encerramento do Programa
e o tratamento a dar aos projetos geradores de receitas;


Envio de Nota aos beneficiários com alerta relativamente ao comprimento da legislação relativa à
contratação pública.

Participação em Reuniões globais do QREN e com a Comissão Europeia
O Encontro Anual entre a Comissão Europeia e as Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais FEDER e
Fundo de Coesão, realizou-se em Lisboa, em Dezembro de 2013, no qual foi apresentado um ponto de situação
sobre os seguintes aspetos: implementação dos Programas, iniciativa "Impulso jovem" e iniciativa “JESSICA”.
Foi também feito um ponto de situação sobre as mudanças institucionais ocorridas com a criação da Agência
para o Desenvolvimento e Coesão (ADC) e sobre o próximo período de programação.
Foi ainda realizado neste âmbito o Encontro Bilateral entre a CE – DG REGIO – e a Autoridade de Gestão do
POVT, no qual foram abordadas, entre outras, as seguintes questões:

1. Ponto de situação a 30 de Novembro de 2013 e problemas de execução, incluindo a evolução das taxas
de compromisso e execução e o cumprimento da Regra N+2. No caso dos Eixos III e IV, este ponto de
situação foi apresentado pelos Organismos Intermédios presentes na reunião;
2. Ponto de situação sobre a transição de operações dos POR para o POVT na sequência da Reprogramação
deste Programa aprovada em dezembro de 2012;
3. Ponto de situação relativo aos Grandes Projetos;
4. Implementação do novo domínio Energias Renováveis e Eficiência Energética;
5. Ponto de situação da implementação das metas previstas nos indicadores do POVT;
6. Aprovação de Novos Projetos;
7. Diversos

Desta reunião resultou o compromisso de realização de uma reunião técnica, no início de 2014, entre AG do
POVT, a ADC e a Comissão Europeia para acelerar a aprovação dos Grandes Projetos, mantendo-se o
procedimento de envio informal à Comissão Europeia das respostas às questões colocadas pela CE,
previamente à sua notificação.

Atualização da 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 dos
sistemas. Os principais aspetos que contribuem para os ajustamentos introduzidos na Descrição do Sistema de
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Gestão e Controlo do POVT, no ano de 2013, são os elencados no quadro seguinte (considerando que a
anterior atualização do sistema tinha sido elaborada à data de 15 de Setembro de 2012).

Quadro 22 | Alterações à Descrição do Sistema de Gestão e Controlo do POVT

Deliberação da CMC do POVT de 30 de novembro de 2012

Altera a redação dos Regulamentos Específicos “Infraestruturas
Nacionais para a Valorização dos Resíduos Sólidos Urbanos” e “Rede
Estruturante de Abastecimento de Agua e Saneamento”.

Deliberação da CMC do POVT de 13 de Dezembro de 2012

Altera a redação do Regulamento Especifico “Redes e Equipamentos
Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável.

Decisão C(2012) 9229, aprovada pela Comissão Europeia
em 10 de Dezembro de 2012

Altera o texto do Programa e respetivo plano de financiamento no
contexto da reprogramação estratégica do QREN.

Deliberação da CMC do POVT de 27 de Fevereiro de 2013

Altera o limiar do Custo Total do Investimento das operações cuja
decisão de financiamento deverá ser sujeita a confirmação pela CMC.

Deliberação da CMC do QREN, de 2 de Abril de 2013

Altera ao Regulamento Geral do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional e do Fundo de Coesão no que respeita ao âmbito da aplicação
do mecanismo do top-up para o Algarve e transição de operações.

Deliberação da CMC do POVT, de 2 de Abril de 2013

Aprova a introdução de alterações aos Regulamentos Específicos do
POVT, decorrentes da Reprogramação do Programa, consagrando a
possibilidade das operações aprovadas nas tipologias de intervenção
Otimização da Gestão de Resíduos, Prevenção e Gestão de Riscos
Naturais e Tecnológicos — Ações Materiais, Reabilitação de Locais
Contaminados e Zonas Extrativas e Ciclo Urbano da Agua “Vertente em
Baixa — Modelo Não Verticalizado” ainda não transitadas e que reúnam
condições de elegibilidade ao Fundo de Coesão, poderem transitar dos
P0 Regionais para o POVT e o encerramento da elegibilidade no POVT
das intervenções abrangidas pelo instrumento de engenharia financeira
JESSICA a ser totalmente assumida pelos Programas Operacionais
Regionais.

Deliberação da CMC do POVT, de 9 de julho de 2013

Aprova o Regulamento Especifico relativo ao domínio “Energias
Renováveis e Eficiência Energética”

Deliberação da CMC do POVT, de 16 de setembro de 2013

Aprova a alteração ao Regulamento Especifico “Equipamentos
Estruturantes do Sistema Urbano Nacional”

De relevar ainda a alteração da composição da Comissão Ministerial de Coordenação (CMC) do POVT no
seguimento da nova lei Orgânica do Governo, assim como alterações especificas em termos dos procedimentos
assumidos, designadamente no contexto do encerramento das operações, em matéria de igualdade de
oportunidades, simplificação processual, relacionamento entre a Autoridade de Gestão e os Organismos
Intermédios, etc.
É ainda de referir que a Autoridade de Gestão do POVT cumpriu os procedimentos definidos pela Autoridade
de Auditoria, nesta matéria, tendo procedido em 04 de outubro de 2013 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 30 de setembro de 2013. Em dezembro de 2013, após solicitação expressa pela IGF no sentido da
introdução de uma maior clarificação ao nível da descrição dos procedimentos relativamente às ações de
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verificação no local, foi remetida uma segunda versão do documento, a qual mereceu o acordo da IGF, pelo
que foram aceites todas as alterações introduzidas.

Sistema de Informação
Como tem vindo a ser referido em relatórios de anos anteriores, todas as operações, contratos, pedidos de
pagamento e pagamentos são tratados integralmente em SIPOVT, o que permite que os processos de
Certificação de Despesas enviados ao IFDR com vista a elaboração dos Pedidos de Pagamento Intermédios
sejam realizados através de webservice. A comunicação dos Grandes Projetos e do Sistema Contabilístico de
Dividas para o IFDR também é feita via SIPOVT para o SIQREN.
Durante o ano de 2013, à semelhança do que tem vindo a acontecer em anos anteriores, 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 decorrentes quer da gestão diária quer de
orientações da tutela. Em 2013, destacam-se os desenvolvimentos em SIPOVT decorrentes da conclusão da
implementação das medidas previstas na reprogramação estratégica do QREN aprovada em finais de 2012 e
que determinou a transição para o POVT de todas as operações aprovadas pelos PO Regionais das regiões do
objetivo convergência de continente.
Com vista a assegurar a continuidade da manutenção evolutiva e corretiva do SIPOVT bem como da plataforma
analítica de extração de dados (BI) e do sistema de gestão Documental (SGD) até ao final de 2015 e uma vez
que o contrato anterior terminou no final de 2012, foi desencadeado nesse ano um Concurso limitado por
previa qualificação com publicação no Jornal Oficial da União Europeia para a “Aquisição de Serviços de
Desenvolvimento Aplicacional do Sistema de Informação do Programa Operacional Valorização do Território
(SIPOVT). Os trabalhos objeto do procedimento n° POVT 613/2012 foram adjudicados à empresa Novabase —
Business Solutions — Soluções de Consultoria, Desenvolvimento, Integração, Outsourcing, Manutenção de
Operações de Sistemas de Informação, S.A., tendo sido celebrado novo contrato em 2013, o qual vai permitir a
manutenção evolutiva e corretiva do OVT até ao final de 2015.

2.7.1.2. O RGANISMOS I NTERMÉDIOS

O POVT conta com quatro 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.
Em outubro de 2013 foram revistos os contratos de delegação de competências com os quatro OI do POVT, de
forma a integrar as alterações orgânicas desses Organismos e atualizar os diversos aspetos previstos nos
contratos iniciais.
Apresentamos seguidamente uma síntese das principais atividades exercidas por cada um dos Organismos
Intermédios no ano de 2013.
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Direção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais (DRPFE) da Região Autónoma dos Açores
Este Organismo Intermédio tem um contrato de delegação de competências com Subvenção Global para a
gestão do Eixo III – 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.
A intervenção deste OI no ano de 2013 centrou-se na atividade normal de gestão das operações cofinanciadas
e no seu acompanhamento e divulgação, incluindo a contratualização de duas operações aprovadas, 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 ValorismEcoparque da Ilha de São Miguel, promovido pela MUSAMI.
No que concerne à execução do Eixo, a respetiva taxa, à data de 31 de dezembro de 2013 situava-se nos 33%, o
que representa uma evolução positiva mas aquém do desejável nesta fase, motivada pelo cancelamento de
alguns procedimentos – o que implicará a redução de compromisso – e pelo atraso na entrada em execução
das duas operações contratualizadas no ano.O montante de Fundo de Coesão executado até ao final do ano
2013 totalizava 57,7 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 7,5 milhões de euros face ao ano
anterior, como apresentado no gráfico nº 5 (vide ponto 2.1.2. do presente Relatório). Os pagamentos aos
beneficiários ultrapassaram, em termos acumulados, os 60 milhões de euros, sendo que em 2013 foi
privilegiada a modalidade de pedidos de pagamento sobre a forma de adiantamento não certificável (“contrafatura”).
Refira-se que, nos termos do Protocolo celebrado entre a Autoridade de Pagamento (IFDR), a Autoridade de
Gestão e o Organismo Intermédio, inerente ao contrato de delegação de competências com subvenção global,
o IFDR procedeu em 2013 à transferência de 8 milhões de euros, perfazendo o total de 66,25 milhões de euros
já entregues no âmbito daquela subvenção.
No cumprimento das competências delegadas, o OI promoveu também a visita física e elaboração dos
respetivos relatórios de ações de acompanhamento de duas operações, bem como o acompanhamento das
auditorias do IFDR e da Seção Regional do Tribunal de Contas dos Açores e contraditório da auditoria do
Tribunal de Contas Europeu à “Requalificação e Reordenamento da Frente Marítima da Cidade da Horta”.
No que respeita às medidas adotadas para assegurar a informação e publicidade, o OI privilegiou a divulgação
via Website do PO CONVERGÊNCIA Açores, no qual foi criada uma área para o EixoIII do POVT, assim como no
Portal Açores uma página dedicada ao POVT, que contém informação relativa ao Programa, projetos
aprovados, beneficiários, montantes e link para o website do POVT.
O OI 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.
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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 – 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.
A intervenção deste Organismo Intermédio no ano de 2013, enquadrou-se na atividade normal de gestão e
acompanhamento das operações cofinanciadas no âmbito do Eixo IV do POVT, e passou desde logo pela
aprovação de 4 novos projetos (envolvendo um montante de Fundo de Coesão no valor de 153,6 milhões de
euros), dos quais três inserem-se na área da prevenção de riscos, da responsabilidade da Vice-Presidência do
Governo Regional (VP), e um na área dos transportes, da responsabilidade da APRAM – Administração dos
Portos da Região Autónoma da Madeira.
Do conjunto dos projetos aprovados destacam-se, pela sua dimensão financeira e pelo considerável impacto
socioeconómico, os dois Grandes Projetos: Intervenção nos Troços Terminais das Principais Ribeiras do Funchal
e Regularização da Ribeira da Ribeira Brava, os quais envolvem uma despesa elegível total no valor de 156
milhões de euros e uma comparticipação Fundo de Coesão de 132,6 milhões de euros, o qual representa 63%
do Fundo de Coesão aprovado no Eixo IV do Programa.
Em termos de execução financeira recorda-se, do ponto 2.1.2. deste Relatório uma evolução positiva registada
em 2013, ainda que em termos cumulativos a execução do Eixo IV se situe, a par do Eixo III (Açores) abaixo dos
demais Eixos do Fundo de Coesão. É expectável, todavia, uma evolução significativa desta variável no decurso
do ano 2014, através da execução das cinco operações aprovadas em 2013, quatro da responsabilidade da
Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira, no domínio da Correção Torrencial, e uma da
responsabilidade da APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA, no domínio dos
Transportes Portuários.
O montante total de pagamentos efetuados aos três beneficiários do Eixo IV, no ano 2013, reflete a aceleração
verificada na execução, com um montante anual na ordem dos 45 milhões de euros.
Nos termos do Protocolo celebrado entre a Autoridade de Pagamento (IFDR), a Autoridade de Gestão e o
Organismo Intermédio, inerente ao contrato de delegação de competências com subvenção global, foram
transferidos para o OI cerca de 53,3 milhões de euros.
No ano 2013 e no que concerne ao Acompanhamento, é de registar que o IDR realizou 3 ações de verificação
física e financeira que abrangeram os seguintes projetos: 3ª Fase do Aterro Sanitário da ETRS da Meia Serra
(Julho 2013), Regularização e Canalização da Ribeira do Vasco Gil (Novembro 2013) e Intervenção nos Troços
Terminais das Principais Ribeiras do Funchal (Outubro 2013). Estas ações foram realizadas com recurso a uma
prestação de serviços com a empresa UHY & Associados, SROC, Lda., sob a supervisão do Núcleo de Controlo,
da Unidade de Apoio à Gestão Institucional deste Organismo Intermédio. No período a que se reporta o
relatório é também de salientar que não foi efetuado qualquer registo no sistema de gestão de devedores e de
tratamento de irregularidades pontuais ou sistémicas, dado que não foram detetas quaisquer situações neste
âmbito.
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O IDR, enquanto Organismo Intermédio no âmbito do 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. Deste modo, em 2013, este Organismo Intermedio implementou um conjunto de ações de
informação e publicidade das quais se destacam: o Suplemento Anual do Espaço Global, a Exposição “Fundos
Europeus 2007-2013 – Madeira” e distribuição de Flyer, a Exposição de Rua em Maio e a publicidade em
painéis led (ver também ponto 6. deste Relatório).

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.
A intervenção deste Organismo Intermédio no ano de 2013 enquadrou-se na atividade normal de gestão das
operações cofinanciadas no âmbito do referido Domínio de Intervenção, ações de acompanhamento e de
divulgação, com especial destaque para a transição de operações dos Programas Operacionais Regionais na
sequência da reprogramação do POVT de 2012, a abertura de novos períodos de candidaturas e aprovação de
6 novos projetos. Com a deliberação aprovada pela CMC do POVT, de 2 de outubro de 2013, que permitiu que
as operações, não encerradas física e financeiramente e executadas pelas entidades que integram o perímetro
para a consolidação das contas públicas, pudessem ter uma taxa de cofinanciamento de 100%, foi possível
ainda reprogramar financeiramente as operações aprovadas à data, da Direção Geral de Infraestruturas e
Equipamentos, da Autoridade Nacional de Proteção Civil e da Direção Geral do Território.
Visando a apresentação de novas candidaturas em áreas prioritárias este domínio, foram abertos 8 Avisos em
2013 para a apresentação de candidaturas, sendo 7 através da modalidade de convite e 1 na modalidade de
concurso. Na sequência destes Avisos foram apresentadas 61 candidaturas, tendo sido admitidas 42, duas das
quais foram ainda aprovadas e contratadas ainda em 2013.
A taxa de execução financeira das operações do Domínio de Intervenção Prevenção e Gestão de Riscos atingiu
os 60% no final de 2013, tendo sido pagos aos beneficiários cerca de 33,5 milhões de euros durante o ano.
O Organismo Intermédio prestou ainda o apoio aos beneficiários e promoveu os esclarecimentos para garantir
o cumprimento das suas responsabilidades, designadamente em matéria de contratação pública, promoção da
igualdade de oportunidades e proteção do ambiente, tendo coadjuvado a Autoridade de Gestão na realização,
em fevereiro, de duas sessões de esclarecimentos a beneficiários, realizadas em Aveiro e Lisboa.
Este OI realizou ainda ações de acompanhamento no local a operações cofinanciadas no âmbito deste domínio
de intervenção.
Em 2 de outubro de 2013 foi assinado coma DGAI um novo contrato de delegação de competências com este
OI, o qual integrou as alterações orgânicas e as atualizações pertinentes, face ao contrato anterior que tinha
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sido celebrado com a Estrutura de Missão para a Gestão de Fundo Comunitários do MAI, uma vez que a DGAI
integrou na sua orgânica a referida Estrutura de Missão.

Agência Portuguesa do Ambiente, APA
A Autoridade de Gestão do POVT assinou, em Outubro de 2013, com Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
um Contrato de Delegação de Competências no qual delegou neste Organismo Intermédio algumas das suas
competências relacionadas com a gestão dos Domínios de Intervenção: Ciclo Urbano da Água, Recuperação de
Passivos Ambientais e Valorização de Resíduos, todos do Eixo II, designadamente para efeitos da verificação do
cumprimento dos requisitos técnicos de admissão e da legislação aplicável nos domínios do ambiente e
apreciação do mérito das candidaturas submetidas, foram ainda previstas nestes contrato mecanismos de
colaboração para as verificações no local dos projetos apoiados antes do seu encerramento, para confirmação
do cumprimento dos objetivos e operacionalização das infraestruturas cofinanciadas.
Em 2013 foram desenvolvidos pela APA os procedimentos previstos, com vista à apreciação das candidaturas
apresentadas nos três Avisos no âmbito do Domínio de Intervenção Ciclo Urbano da Água e nos dois avisos no
âmbito do Domínio de Intervenção Valorização de Resíduos, que tinham sido abertos em finais de 2012,
emitindo para tal parecer sobre o mérito das mesmas e permitindo a tomada de decisão pela Autoridade de
Gestão.
No ano 2013 não foram realizadas pela APA ações de verificação no local das operações financiadas nem
adotadas medidas específicas para divulgação e informação dos financiamentos atribuídos nos domínios
abrangidos pela delegação de competências.
Tendo em conta que o POVT tinha celebrado com o INAG um contrato de delegação de competências para o
domínio Ciclo Urbano da Água e um Protocolo de colaboração com a APA para os domínios da Valorização de
Resíduos Urbanos e da Recuperação de Passivos Ambientais e que as competências destas entidades foram
agregadas na nova APA, foi necessário rever o anterior contrato e Protocolo.

2.7.1.3. C OMISSÃO DE A COMPANHAMENTO

Durante o ano de 2013, foi realizada a 8ª reunião da Comissão de Acompanhamento (CA) – a 18 de junho nas
instalações do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto, um projeto cofinanciado pelo POVT,
cujas deliberações com maior relevância respeitaram às seguintes matéria:


Aprovação da proposta de reprogramação do POVT;



Aprovação do Relatório Anual de Execução de 2012;



Aprovação dos Critérios de Seleção do domínio de intervenção: “Energias Renováveis e Eficiência
Energética”.
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2.7.1.4. O UTRAS P ARCERIAS

No decorrer do ano de 2013 e, na sequência das diversas parcerias que o POVT estabeleceu com entidades
externas, considerando por um lado, a complementaridade existente entre os diversos domínios de
intervenção da Agenda Temática Valorização do Território, e por outro, as intervenções financiadas pelo POVT,
abrangendo áreas de atuação que incluem o ambiente, infraestruturas de ensino e outras, desenvolveram-se
as atividades que seguidamente se descrevem:

Autoridades Ambientais


Durante o ano de 2013, a Entidade Reguladora de Águas e Resíduos (ERSAR) apoiou o POVT e a
Agência Portuguesa do Ambiente (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 realçar, a estreita articulação estabelecida com Organismos com competências ambientais e de
ordenamento do território, a nível nacional e regional, como é o caso das 5 Comissões de
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), da APA, Direção Geral do Território (DGT) e da
Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e da ADENE – Agência para a Energia;



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 da Biodiversidade (ICNB), enquanto Entidade responsável pela
Avaliação de Incidências Ambientais, em particular no que diz respeito à emissão Declaração de
Conformidade com a Rede Natura 2000, continuaram a estreita colaboração com o POVT, no sentido
de agilizar os processos e de acompanhamento dos casos que evidenciavam atraso em matéria de
obtenção de declarações e autorizações essenciais à 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, por parte do POVT;



No que diz respeito ao processo de aprovação das candidaturas apresentadas 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, bem como a Agência
Portuguesa do Ambiente, no acompanhamento e enquadramento das ações previstas nas prioridades
de âmbito nacional, constantes do 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 da Valorização de Resíduos, o contributo da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) foi de extrema relevância, quer no que concerne à verificação dos requisitos técnicos
de aceitação das candidaturas apresentadas no âmbito dos Avisos referentes ao Regulamento
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Específico Infraestruturas Nacionais para a Valorização de Resíduos Urbanos (Aviso POVT-59-2012-55)
e ao Regulamento Específico Otimização da Gestão de Resíduos (Aviso POVT-60-2012-56), cujo prazo
limite para a apresentação das candidaturas terminou em 15 de janeiro de 2013, uma vez que esta
Agência colaborou na emissão das declarações de conformidade das ações candidatadas, com os
Planos de Ação previstos no Regime Geral de Gestão de Resíduos, declaração esta que era condição
imprescindível para a admissibilidade das candidaturas, quer na análise técnica das mesmas,
refletindo-se assim, no apuramento do mérito das 15 operações aprovadas.
De salientar que ainda no âmbito deste domínio de intervenção, a APA também colaborou na análise
da reprogramação física e financeira da operação Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos dos
Sistemas GESAMB, AMCAL e RESIALENTEJO, através de emissão de parecer técnico, acerca da inclusão
de equipamento na operação referida, nomeadamente quanto à sua imprescindibilidade para os
propósitos da operação aprovada, bem como o seu enquadramento no Plano de Ação dos Sistemas
(GESAMB, RESIALENTEJO e AMCAL) e o seu contributo para os objetivos do PERSU II;


No Ciclo Urbano da Água, o apoio da APA revelou-se mais uma vez indispensável, tendo permitido a
aprovação de 53 candidaturas respeitantes aos Avisos abertos em 2012 e ao Convite também neste
ano dirigido às empresas do Grupo Águas de Portugal, no âmbito do qual foram aprovadas 3
candidaturas. O apoio da APA proporcionou igualmente ao POVT, sempre que necessário, o suporte
técnico adicional à decisão da Autoridade de Gestão sobre a não aceitação de 120 candidaturas
durante este ano.

2.7.1.5. O UTRAS ENTIDADES :


O POVT conta com o apoio técnico do Instituto Português do Desporto e da Juventude para a emissão
de Pareceres técnicos sobre as candidaturas do domínio das Infraestruturas e Equipamentos
Desportivos e para a confirmação da boa execução técnica dos projetos aprovados. Com o objetivo de
verificar a boa execução dos projetos aprovados neste domínio, este Instituto realizou em 2013
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;



No âmbito do domínio Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva do Eixo Prioritário II “Sistemas
Ambientais e de Prevenção Gestão e Monitorização de Riscos” realizou-se entre os dias 09 e 19 de
Abril, por consulta escrita, a 8ª Reunião do Grupo de Articulação Temática para apreciação e
pontuação do critério de seleção estabelecido na alínea c) do Anexo I do Regulamento Específico
“Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva”, para as candidaturas:
 “Adutor Amoreira-Pias” (integrada no subsistema do Ardila),
 “Circuitos Hidráulicos de São Pedro-Baleizão-Quintos (integrada no subsistema de Pedrógão).
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No âmbito de um Convénio de Colaboração celebrado entre o POVT e a ADENE - Agência para a
Energia, importa referir o apoio técnico prestado ao POVT por esta Agência na análise das
candidaturas apresentadas no âmbito do Domínio de intervenção Energias Renováveis e Eficiência
Energética” do Eixo Prioritário II, apresentadas no âmbito de um convite dirigido aos Municípios,
Associações de Municípios e Comunidades Intermunicipais, que submeteram candidaturas aos
Programas Operacionais Regionais (POR) do Norte e do Centro e que não tenham sido objeto de
decisão de aprovação final por parte das Autoridades de Gestão daqueles Programas Operacionais, no
âmbito da tipologia “melhoria da eficiência energética na iluminação pública”. O referido Convite foi
publicado a 30 de Julho de 2013, tendo sido submetidas 29 candidaturas cuja apreciação estava em
curso no final de 2013.

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,
tendo sido objeto de revisão nos anos subsequentes, 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.
O segundo exercício previsto, de Avaliação Intercalar do POVT (2007-2012), tem 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 permitirão efetuar
um balanço bastante abrangente dos principais progressos registados em consequência das intervenções
apoiadas 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 desta avaliação.
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Apesar da sua preparação, incluindo as necessárias autorizações orçamentais, ter sido iniciada em 2012, o
procedimento destinado à aquisição externa de serviços para a Avaliação Intercalar do POVT (através de
concurso público) só foi formalmente lançado em março 2013, sendo adjudicado, em outubro, ao consórcio
CEDRU/Augusto Mateus & Associados/TIS, com o qual foi celebrado contrato em novembro de 2013, mês em
que tiveram início os trabalhos.
Conforme estipulado em caderno de encargos, o relatório inicial do estudo de avaliação foi apresentado ainda
em dezembro 2013 (quinze dias após a celebração de contrato), configurando um aprofundamento e
aperfeiçoamento metodológico face à proposta apresentada em sede de concurso e um exercício de
focalização do objeto de estudo em função da realidade do Programa à data em que o exercício avaliativo teve
início efetivo e da sua duração expectável. Neste âmbito, e da apreciação do Relatório pelo Grupo de
Acompanhamento desta Avaliação – composto pelo Observatório do QREN, pelo IFDR e pela própria
Autoridade de Gestão do POVT, que o coordena – e pela Equipa de Avaliação, resultou o entendimento de que,
face ao momento em que a avaliação seria concretizada, haveria toda a vantagem, em termos de amplitude da
análise e da utilidade e robustez dos respetivos resultados, em considerar como objeto e âmbito temporal de
análise as realizações e resultados do Programa a 31 de dezembro de 2013 (e não de 2012, como inicialmente
previsto), não resultando daí qualquer agravamento ao estudo contratado.
Vale a pena também referir que a opção de circunscrever a Avaliação Intercalar do POVT às áreas de
intervenção relativas aos transportes e ao ambiente – o que, na prática, equivale a limitar o estudo aos
resultados dos eixos prioritários financiados pelo Fundo de Coesão – surge da assunção da complementaridade
entre estudos de avaliação no âmbito do QREN, em particular os de natureza temática/transversal já realizados
(ou, à data, em curso), procurando dai também obter maior eficiência na aplicação dos recursos disponíveis e
maior aprofundamento na análise do objeto selecionado. Assim sendo, e havendo sido efetuada entre 2012 e
2013 a “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, 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 e 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), entendeu-se como adequada a focalização
9

da Avaliação Intercalar do POVT nos domínios não considerados naqueles estudos .
Ao nível mais alargado do QREN e do respetivo Plano de Avaliação (que integra os demais Planos dos PO),
sublinham-se também os trabalhos desenvolvidos em 2013 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 maio e em novembro de 2013.

9

Os resultados dos referidos estudos foram amplamente divulgados em sessões públicas, encontrando-se também
publicados no site do QREN desde junho de 2013.

104

Relatório Anual de Execução | 2013

A primeira das reuniões de 2013 incidiu, muito em particular, no balanço da avaliação no QREN, tendo como
ponto de partida os resultados do estudo “Metavaliação do QREN” (promovido pelo Observatório do QREN) e
abordando a forma com estes servem de plataforma de aprendizagem para a preparação do ciclo avaliativo –
desde a conceção, implementação, divulgação de resultados e follow-up – no próximo período de
programação.
Na reunião da Rede de Avaliação realizada em novembro de 2013 foi dada sequência aos trabalhos iniciados
com a reunião anterior, discutindo-se os contributos dos membros da Rede e as propostas e recomendações,
produzidas no seio da mesma Rede e destinadas à Tutela, para o próximo período de programação 2014-2020.

2.7.3. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA (AAE)

2.7.3.1. A M ONITORIZAÇÃO A MBIENTAL E STRATÉGICA

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 ser consideradas as recomendações dirigidas ao POVT (inscritas no Relatório
10

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
11

enquadrado 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 2013, o qual será objeto de divulgação pública.

10 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.
11

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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2.7.3.2. C ONSOLIDAÇÃO DO S ISTEMA DE M ONITORIZAÇÃO AAE

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 especialistas externos.
Vale a pena referir, a este propósito, que está em curso 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 Fundo de Coesão, para o qual foi já apresentado o primeiro relatório, para o
12

período de referência entre 1 de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2013 . Na resposta às questões “Quais
as alterações ao uso do solo diretamente induzidas pelos projetos apoiados”, “Qual o contributo do QREN para
os objetivos estratégicos estabelecidos na AAE: ‘Reduzir a taxa de perda de biodiversidade’, ‘Reduzir as
pressões humanas sobre a biodiversidade’ e ‘Manter a integridade e a provisão dos bens e serviços dos
ecossistemas’” e “De que forma está a implementação do QREN a refletir as preocupações estratégicas
resultantes do seu processo de AAE”, as conclusões, neste primeiro relatório, apontam para a constatação de
que a execução o QREN e dos respetivos PO no âmbito das operações iniciada até dezembro de 2011 assegura
e contribui para aqueles que foram os objetivos definidos na sua Avaliação Ambiental Estratégica, não
existindo, em termos gerais, grandes áreas de conflito entre projetos apoiados e as áreas classificadas e as
alterações de uso de solo unicamente induzidas pelas operações apoiadas incidem apenas, e de forma pouco
expressiva, sob a perspetiva da impermeabilização do mesmo (não tendo sido registadas afetações no sentido
da renaturalização, requalificação, entre outros possíveis).

12

O estudo será desenvolvido em três momentos, tendo como objeto os projetos – com materialidade e taxas de realização
superiores a 50% – contratados a partir de n+1 (em que n reporta ao ano limite de referência para cada relatório (31 de
dezembro de 2011 para o Primeiro Relatório, 31 de dezembro de 2012 para o segundo Relatório e 31 de dezembro de
2013 para o Terceiro Relatório).
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2.7.3.3. E FEITOS 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.

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 medir o contributo direto para os objetivos estratégicos
definidos no âmbito da AAE. A análise que se conduz de seguida assenta nos resultados mais significativos da
implementação do Programa percorrendo cada um daqueles objetivos estratégicos (vide Anexo XVII),
apurados com base num conjunto de indicadores adiante apresentados e que poderão ser também
consultados, de forma mais sistematizada, no Anexo VII 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 tem qualquer contributo do POVT, uma vez que não existia não
qualquer candidatura com contrato de financiamento celebrado nesta área de intervenção.
Já o objetivo estratégico “Garantir a Universalidade no Acesso e Melhorar as Condições do Ensino” é, como foi
sublinhado em pontos anteriores do presente e anteriores relatórios anuais, um dos que maior relevo assume
no financiamento atribuído pelo POVT (na vertente FEDER), nomeadamente através de um significativo
número de intervenções apoiadas (e Fundo atribuído) 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. Das 114 Escolas com Ensino Secundário (mais duas que em 2012)
previstas em 74 operações aprovadas e contratualizadas até ao final de 2013 estavam concluídas e em
funcionamento 92 Escolas, servindo uma população estudantil na próxima dos 116 mil alunos (que se elevará a
141 mil com a conclusão das restantes escolas). Nas infraestruturas universitárias estão, por sua vez, concluídas
12 das 17 intervenções previstas destinadas à construção/requalificação, acolhendo cerca de 37 mil alunos (52
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mil quando concluídas as demais intervenções). No total, o Nº de alunos que beneficiam das intervenções
(Educação) – tal como é definido o indicador no Anexo VII – ascenderá a 193 mil alunos, dos quais estão já a
beneficiar diretamente, por via das intervenções concluídas, cerca de 153 mil, espelhando um grau de
concretização bastante elevado neste conjunto de intervenções e um relevante acréscimo face ao ano anterior,
em que estavam já beneficiados pela conclusão de 92 infraestruturas cerca de 127 mil alunos.
As mencionadas intervenções e os resultados produzidos contribuem igualmente, de forma mais genérica, 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 215 intervenções – 181 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 2012, 213 projetos contratados e 163 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 (Eixo V, financiado pelo FEDER). A este nível mantem-se inalterado,
face a 2012, o nº estimado de pessoas servidas por estes sistemas, embora com um substancial avanço no que
respeita à sua concretização, que passou de 7.114 pessoas efetivamente servidas (até 2012) para 230 mil em
2013. Embora, por razões metodológicas, não seja incluído no apuramento agregado do indicador CORE-022, o
acréscimo de população servida por transportes urbanos poderiam, em sentido alargado, incorporar o
contributo também expressivo dos projetos do Eixo I relacionados ligações ferroviárias do tipo “Metros”, cujas
intervenções proporcionam um acréscimo de utilização na ordem dos 172 mil habitantes.
Com a reprogramação técnica do QREN e dos PO, operacionalizada em 2012 no que respeita à concretização da
transição de operações cuja elegibilidade foi incluída no POVT, foi introduzido 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. O contributo para esse objetivo foi
novamente incrementado em 2013, agora por via da aprovação de dois novos projetos - Extensão da Linha Azul
do Metropolitano de Lisboa à Reboleira e Modernização da Linha de Sintra: troço Barcarena-Cacém –,
elevando-se de 5,51 para 8,18 Kt/Ano (CO2 equivalentes) a expressão do efeito de Redução de emissões de
gases com efeito estufa para a atmosfera induzido pelos projetos apoiados.
“Diminuir a intensidade energética do produto / aumentar a eficiência energética” e “Aumentar a quota de
produção de energia a partir de fontes renováveis” são objetivos também visados pelo POVT, reforçados com a
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 Continente). Não existem ainda,
contudo, resultados associados a este objetivo/indicador relativos a esse domínio, na medida em que em 2013
não foi ainda possível a aprovação de candidaturas.
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Existe, no entanto, um conjunto de operações que, no âmbito do domínio da Valorização dos Resíduos, 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: atentese, para o efeito, ao valor associado ao indicador de eixo nº 24, apresentado no Anexo VII deste relatório, que
supera os 88 mil MWh/Ano de capacidade instalada e 57 MWh/Ano de produção efetiva.
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, 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
preveem um acréscimo na população servida em cerca de 290 mil habitantes – mais 50 mil que em 2012,
refletindo o efeito conjugado da transição de projetos dos PO Regionais e da aprovação, pelo POVT, de um
número igualmente expressivo de novos projetos no âmbito dos Avisos abertos entre 2012 e 2013. Até ao final
de 2013, 179 mil destes habitantes estavam já efetivamente servidos pelas infraestruturas apoiadas pelo POVT,
o que traduz, ao nível dos resultados, uma taxa de concretização (superior a 61%) consentânea com a taxa de
realização nos domínios do Ciclo Urbano da Água e do EFMA patente no Anexo III deste Relatório.
Ao nível do objetivo estratégico “Servir 90% da população com sistemas públicos de drenagem e tratamento de
águas residuais urbanas” o contributo das intervenções com apoio do POVT é ainda mais significativo, o que se
justifica pelo esforço acrescido, face ao ponto de partida do Programa, necessário para aumentar o nível de
atendimento da população relativamente a estes sistemas – por essa razão esta tipologia é predominante nas
operações aprovadas (mesmo após a transição e projetos com origem nos POR) –, destacando-se o acréscimo
de serviço previsto a 1.765.734 pessoas e um grau de concretização, no final de 2013, superior a 1 milhão de
habitantes.
O “Cumprimento das Metas de Redução da Deposição de Resíduos Urbanos Biodegradáveis (RUB) em Aterro” é
13

avaliado através dos indicadores relativos à quantidade total de RUB valorizada organicamente por ano nos
projetos apoiados, aqui entendida como acréscimo de capacidade instalada nas infraestruturas apoiadas para a
valorização energética e orgânica de RUB, e ao desvio de RUB de aterro. No conjunto de intervenções apoiadas
13

O indicador RUB valorizada organicamente por ano traduz, face aos valores reportados em 2012, uma alteração na
metodologia de cálculo – que passa a traduzir apenas efeito de “acréscimo” face à capacidade previamente instalada –
que resulta numa diminuição das quantidades reportadas quando comparadas com os valores reportados em 2012,
conforme já descrito no ponto 2.1.1. deste Relatório.
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pelo Eixo II do POVT essa capacidade eleva-se a 350 mil toneladas/ano, das quais cerca de 225 mil
toneladas/ano estavam já, no final do ano de 2013, instaladas. Este valor implica, por sua vez, uma Variação na
taxa de desvio de RUB para aterro na ordem dos 58% (dos quais 25% correspondem a desvio efetivo
decorrente das infraestruturas apoiadas pelo POVT e já em exploração). A estes valores acrescem as
intervenções aprovadas no âmbito dos Eixos relativos às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira,
somando 262 mil toneladas/ano a capacidade de valorização orgânica e energética de RUB a instalar.
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 15,12 km2, dos quais 11,71 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 e reforçado. Sublinhando que o volume financeiro associado aos novos
projetos aprovados em 2013 duplicou os valores do final de 2012, as metas associadas a esses mesmos
projetos conheceram também uma maior amplitude, estendendo-se agora a 277,26 km de costa
intervencionada para redução do risco associado à dinâmica costeira – eram 57,58 km no final de 2012 – e a
10,45 km para contenção ou diminuição da ocupação antrópica em área de risco – 9,8 km em 2012. No final de
2013 estavam concluídas intervenções numa extensão global de 59,78 km.
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 recomendações da AAE
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 coordenação do Observatório do QREN e tendo como objetivo identificar um sistema
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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 ao final de 2013 (que acrescentaram, ao universo de
Regulamentos Específicos aplicáveis ao POVT, a “Reabilitação de Locais Contaminados e Zonas Extrativas” –
neste Regulamento estão presentes critérios ambientais tanto ao nível da elegibilidade das despesas como na
própria seleção das operações).

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) e Valorização de Resíduos (Ações de
sensibilização e divulgação), 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 4,3% 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 tem produzido uma diminuição progressiva deste indicador, refletindo a vocação
infraestrutural do Programa (que saiu reforçada pelas sucessivas reprogramações).
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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 2013 correspondia a
85% desse universo de operações contratadas. Este valor traduz um grau apreciável e crescente de
incorporação destas práticas ao longo do período de programação, constituindo, novamente, um acréscimo
(ainda que menos expressivo) face aos anos anteriores – o rácio era de 84% em 2012, 78% em 2011 e 55% em
2010.
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BOAS PRÁTICAS

EXTENSÃO DA LINHA AZUL DO METROPOLITANO DE LISBOA À REBOLEIRA
METROPOLITANO DE LISBOA, E. P. E.
FUNDO DE COESÃO 99.876.556 €

Quando um projeto desta natureza é sujeito a um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, como foi o do Prolongamento
da Linha Azul entre Amadora-Este e Reboleira, a sua fase de construção integra-se na designada Pós-Avaliação, em que é possível
atempadamente avaliar os potenciais impactes ambientais previstos, preveni-los e, quando tal não é possível, minimizá-los.
Assegura-se, assim e da melhor forma, os princípios de ação preventiva e do imperativo de corrigir na fonte os prejuízos
ambientais. Desta forma, e no mínimo, é garantida a adoção de práticas de construção sustentável, mas não só. Este projeto
começou a ser avaliado do ponto de vista ambiental em 2006, com a elaboração do respetivo Estudo de Impacte Ambiental (EIA),
em fase de Estudo Prévio. Entre dezembro de 2006 e julho de 2007 decorreu o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA), com a emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA). Entre maio e julho de 2009 realizou-se a fase de Pós-Avaliação de
AIA, concluindo-se que o Projeto de Execução estava em conformidade com a DIA. A fase de construção referente aos toscos deste
projeto foi consignada em maio de 2009, iniciada em agosto de 2009 e concluída em setembro de 2011. Na fase de construção já
concretizada a operacionalização da DIA apoiou-se num modelo de Acompanhamento Ambiental, alicerçado em diversas
exigências integradas no Caderno de Encargos da fase de construção (referente aos toscos) deste projeto. Com 2 anos de
Acompanhamento Ambiental da fase de construção (referente aos toscos) considera-se que, de uma forma geral e
maioritariamente, foi alcançada a operacionalização prática de medidas de minimização, ações e requisitos ambientais exigidos
para a fase de construção deste projeto, contribuindo-se para a minimização dos impactes socioeconómicos e ambientais
esperados. Por exemplo, no âmbito da gestão de resíduos salienta-se a sua correta triagem e acondicionamento, o seu transporte e
encaminhamento para operadores licenciados, bem como o controlo e correto preenchimento da documentação necessária nesta
matéria. Em termos da gestão das terras sobrantes da escavação, salienta-se a promoção da reutilização de solos como aterro de
algumas áreas em obra. A destacar o facto da monitorização ambiental também ter sido assegurada, tendo-se atendido ao
preconizado no Plano de Monitorização Ambiental para os fatores Geologia e Geotecnia, Água, Ruído, Vibrações, Solos e
Património Arquitetónico e Arqueológico. Foram, neste contexto, implementadas medidas de minimização adicionais para os
fatores Ruído e Água, na sequência da análise dos resultados obtidos. O acompanhamento arqueológico também foi levado a
cabo, conforme definido no Plano de Monitorização Ambiental, sendo de assinalar a ocorrência de vestígios arqueológicos em 2
das frentes de obra. Deste modo, considera-se que, na fase de construção já realizada, o Metropolitano de Lisboa garantiu o
exigido na DIA para este projeto, a saber:


O cumprimento de diversas medidas de minimização para diversos fatores ambientais;



O cumprimento do Plano de Monitorização Ambiental;



A apresentação de Relatórios de Acompanhamento Ambiental e de Relatórios de Monitorização à Agência Portuguesa do
Ambiente, enquanto Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental do projeto. O mesmo se verificará para as futuras
empreitadas deste projeto, na medida em que será assegurado o seguinte:
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Definição de exigências ambientais para inclusão nos Cadernos de Encargos e Programas de Concurso;



Realização do Acompanhamento Ambiental, de modo a assegurar a implementação das medidas de
minimização recomendadas nos Cadernos de Encargos e no âmbito do procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental.

Programa Operacional Temático Valorização do Território

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 referido, a vocação infraestrutural do Programa torna pouco expressivo o seu
contributo para esta recomendação, ainda que com um visível incremento em 2013, muito por força da
inclusão de projetos aprovados pelos PO Regionais e entretanto transitados para o POVT, no âmbito da área de
intervenção

“Otimização

da

Gestão

de

Resíduos”,

onde

a

componente

de

divulgação/comunicação/sensibilização representa uma parcela significativa das tipologias de operação
elegíveis consagradas no próprio Regulamento Específico. O número de ações previstas em projetos
contratados até ao final de 2013 elevou-se então para 66, visando um público-alvo de cerca de 4,77 milhões de
pessoas.

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 às ações proactivas de Proteção
Costeira, à Recuperação de Passivos Ambientais e à Valorização de Resíduos – embora neste último domínio,
por via das operações transitadas dos PO Regionais, a componente de sensibilização para a
redução/reutilização e, por conseguinte, a natureza preventiva das intervenções tenha saído reforçada –
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 5,7% do total de operações contratadas no
âmbito da proteção e valorização do ambiente.
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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 que se mantém, por comparação
com o ano anterior, em 75%.

Indicadores de monitorização das recomendações da AAE (aplicáveis ao POVT)
De seguida apresentam-se, sistematizados, os indicadores de monitorização das recomendações anteriormente
explicitadas, reportado à execução do Programa até ao final de 2013 (por comparação com os resultados de
2012):

Quadro 23 | Indicadores de Monitorização das recomendações da AAE
Recomendação
AAE
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Designação do Indicador

Resultados a
31.12.2012

Resultados a
31.12.2013

R1

I1. Rácio de integração de critérios ambientais na
avaliação de candidaturas

100%

100%

R2

I2. Rácio de intervenções de natureza imaterial

4,8%

4,3%

R2

I3. Rácio de investimento em intervenções de
natureza imaterial

1,1%

1,1%

R7

I12. Rácio de projetos de infraestruturas
contemplando a adoção de práticas de conceção,
construção e gestão sustentável

83,73%

85,20%

R8

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

5

66

R8

I14. Pessoas beneficiadas por ações de divulgação,
comunicação e formação ambiental

3.532.297

4.774.450

R9

I15. Rácio de projetos que visam a implementação
de medidas preventivas e/ou proactivas de
proteção ambiental

8,08%

5,73%

R10

I16. Rácio de projetos de
regeneração/requalificação de construções e
infraestruturas

75%

75%
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2.7.4. CONTROLO E AUDITORIA

2.7.4.1. A ÇÕES DE C ONTROLO I NTERNO

Ações de Controlo de Supervisão aos Organismos Intermédios
No âmbito do Plano de Supervisão dos Organismos Intermédios e visando confirmar a correta implementação e
a fiabilidade dos sistemas de gestão e controlo adotados pelos Organismos Intermédios (OI), no que respeita a
análise das operações, bem como no seguimento da ação de follow-up ao exercício as quais foram selecionadas
no âmbito do 3º e 4º aviso de abertura de candidaturas tendo por base a respetiva execução.
O relatório final da mencionada ação de follow up, aprovado em 2013, concluiu que na generalidade as
recomendações efetuadas pela Autoridade de Gestão têm sido adotadas pelo Organismo Intermédio.
No caso especifico do exercício de competências delegadas na EMGFC/DGAI em matéria de inventariação,
nomeadamente orientações emitidas e acompanhamento do organismo intermédio junto dos beneficiário, no
ano de 2013, foram verificadas mais três operações para além das duas operações cujas verificações se
iniciaram em 2012, tendo-se ainda concluído que, regra geral, os beneficiários procedem à inventariação dos
bens cofinanciados em conformidade com o definido em contrato.

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 2013 procedido à verificação das seguintes
operações:
POVT-16-0173-FEDER-000010 – Assistência Técnica às “Ações Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano”,
E.P. IX do POVT - 2010 (DGOTDU);
POVT-16-0173-FEDER-000014- Assistência Técnica da SG-MAI/EMGFC – 2010;
POVT-16-0173-FEDER-000016 – Assistência Técnica às “Ações Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano”,
E.P. IX do POVT – 2011 (DGOTDU);
POVT-16-0173-FEDER-000019 – Assistência Técnica da SG-MAI/EMGFC – 2011;
POVT-16-0173-FEDER-000022 – Assistência Técnica às “Ações Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano”,
E.P. IX do POVT – 2012 (DGOTDU);
POVT-16-0173-FEDER-000025 – Assistência Técnica da SG-MAI/EMGFC – 2012.
No âmbito das ações de controlo à assistência técnica dos organismos intermédios realizadas em 2013, não
foram detetadas quaisquer anomalias/irregularidades relevantes ao nível da despesa cofinanciada.
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Ações de verificação no local, no âmbito do cumprimento do art. 13º b)
Em 2013, no âmbito da alínea b) do nº 2 do artigo 13º do Regulamento (CE) 1828/2006 relativo às verificações
no local de operações, foram realizadas 27 ações de acompanhamento a operações cofinanciadas pelo POVT.
Destas 27 ações de acompanhamento, 11 foram realizadas pela iniciativa da Autoridade de Gestão do POVT,
através de recursos internos da Unidade de Auditoria Interna, tendo as restantes 16 ações sido realizadas pelos
Organismos Intermédios do POVT, no exercício das suas competências, nomeadamente 2 ações efetuadas pela
DRPFE da Região Autónoma dos Açores, 1 ação pelo IDR da Região Autónoma da Madeira e 13 ações realizadas
pela DGAI.
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.
Seguidamente apresentam-se alguns indicadores subjacentes às verificações no local realizadas até 31.12.2013.
De referir que, para o cálculo dos indicadores, foi considerada a despesa efetivamente verificada, no que
respeita à sua traçabilidade, e a despesa não elegível ou irregular detetada, na data em que se procedeu à sua
verificação física.

Quadro 24 | Indicadores subjacentes às verificações no local realizadas até 31.12.2013
Unid: €
Verificações no local (Art. 13º 2b) realizadas até 31.12.2013
Total Despesa
% Despesa
Verificada Verificada/Certificada
368.052.159,63

10,35%

Despesa Não
Elegível ou
Irregular (Fundo)

Montante
Corrigido
(Fundo)

Montante
Recuperado
(Fundo)

% Erro
(Total
Despesa
Verificada)

462.526,73

462.526,73

462.526,73

0,13%

No âmbito das verificações ao local efetuadas em 2013 não foram detetadas despesas não elegíveis ou
irregulares.

Auditorias a operações transitadas
No final de 2013, a Autoridade de Gestão através de recursos externos iniciou a realização de auditorias a uma
amostra de 50 operações transitadas de outros Programas Operacionais para o POVT, cujos relatórios finais de
auditoria serão emitidos em 2014.
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2.7.4.2. A ÇÕES DE C ONTROLO REALIZADAS POR E NTIDADES E XTERNAS
Tribunal de Contas Europeu
No decorrer de 2013 não foram efetuadas auditorias do Tribunal de Contas Europeu (TCE no âmbito do POVT.
No final de 2013, o TCE comunicou que iria realizar uma auditoria ao POVT no âmbito da Declaração de
Fiabilidade relativa ao exercício de 2013 (DAS2013), a iniciar-se em Fevereiro de 2014, incidindo sobre uma
amostra de 7 operações do POVT, seguidamente identificadas.

Quadro 25 | Operações auditadas DAS 2013
Código Operação

Designação

Beneficiário

POVT-11-0150-FCOES-000012

Melhoria das acessibilidades marítimas do Porto de
Aveiro: prolongamento em 200m do molhe norte

APA - Administração do Porto de
Aveiro, SA

POVT-11-0151-FCOES-000009

Linha da Beira Baixa - Modernização do troço
Castelo Branco/Covilhã/Guarda (1ª fase)

Rede Ferroviária Nacional - REFER,
EPE

POVT-11-0151-FCOES-000011

Extensão da Linha Azul do Metropolitano de Lisboa
à Reboleira

Metropolitano de Lisboa, E.P.E.

POVT-12-0146-FCOES-000141

AGDA, Águas Públicas do Alentejo - 1ª fase Sistema
Público de Parceria Integrado de AA

AGDA - Águas Publicas do Alentejo,
SA

POVT-12-0154-FCOES-000005

Ciclo Urbano da Água - Vertente em Baixa Bragança

Câmara Municipal de Bragança

POVT-12-0436-FCOES-000036

Aquisição de Viaturas pelas Associações de
Bombeiros Voluntários do Distrito do Porto

Federação de Bombeiros do Distrito
do Porto

POVT-12-0659-FCOES-000014

Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico Ecoparque Braval 2ª Fase

BRAVAL - Valorização e Tratamento
de Resíduos Sólidos, S.A.

Foi recebido o relatório preliminar desta Auditoria em abril de 2014, estando atualmente a decorrer o seu
contraditório.

Direção Geral Política Regional
A Direção Geral de Política Regional (DGREGIO) no ano de 2013 não efetuou qualquer auditoria com incidência
sobre o POVT.

Autoridade de Auditoria
No decurso do ano de 2013, a Inspeção Geral de Finanças, no desempenho das suas funções enquanto
Autoridade de Auditoria, realizou auditorias atinentes à verificação do funcionamento dos sistemas de gestão e
controlo dos diversos programas operacionais do QREN, incluindo do Programa Operacional Valorização do
Território, com vista a emitir parecer sobre se os procedimentos de controlo interno apresentados na descrição
do sistema de gestão e controlo do POVT, sendo efetivos, funcionam de forma eficaz, de modo a dar uma
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garantia razoável de que as declarações de despesas apresentadas à CE são corretas e, consequentemente, dar
garantia razoável de que as transações subjacentes são legais e regulares.
Neste âmbito, a referida auditoria incidiu sobre os procedimentos adotados pela autoridade de gestão do
POVT, incluindo os respetivos organismos intermédios (OI), relativamente às operações integradas no
programa com reporte a 31/dez/2012, de forma a confirmar a sua coerência com o definido na respetiva
descrição dos sistemas de gestão e controlo e com os requisitos aplicáveis por força dos artigos 58.º a 62.º do
Regulamento (CE) n.º 1083/2003, do Conselho, e da Secção 3 do Regulamento (CE) n.º 1828/2006, da
Comissão, de 8 de dezembro. A auditoria abrangeu ainda o teste a uma amostra de 11 operações, envolvendo
um investimento total aprovado de 186.530.487 euros. No quadro seguinte identificam-se as operações sobre
as quais incidiu a referida auditoria da IGF:

Quadro 26 | Operações auditadas pela IGF em 2013

Código Operação

Designação

POVT-12-0151-FCOES-000002

Ligação Ferroviária Sines / Elvas (Espanha) I: Variante de Alcácer (2.ª fase)

POVT-15-0142-FEDER-000023

Animação e Gestão do Espaço Público – Inventar a Cidade

POVT-12-0146-FCOES-000068

Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto
Douro – 6.ª Fase

POVT-11-0150-FCOES-000003

Prolongamento do Molhe Norte do Porto da Figueira da Foz

POVT-15-0439-FEDER-000086

Fundação Nadir Afonso (Sede)

POVT-12-0435-FCOES-000089

Aquisição de viaturas especiais para o GIPS / GNR

POVT-12-0435-FCOES-000091

Veículos de socorro de combate a incêndios

POVT-12-0435-FCOES-000039

Novo Quarte dos Bombeiros Voluntários de Favaios

POVT-15-0353-FEDER-000077

Centro de Excelência e Alto Rendimento para o Badmínton

POVT-12-0146-FCOES-000073

Sistema Intermunicipal de abastecimento de água e saneamento da Lezíria do Tejo - 2ª Fase

POVT-15-0353-FEDER-000096

Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho

No relatório final de auditoria, emitido em Setembro de 2013, a IGF confirmou que: “Os sistemas de gestão e
controlo do Programa Operacional Valorização do Território, funcionam adequadamente, embora
necessitando de algumas melhorias “ em particular, no que respeita à verificação dos projetos geradores de
receitas e dos procedimentos de contratação pública, relativamente às seguintes questões:
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Quadro 27 | Conclusões e Recomendações da Auditoria realizada pela IGF em 2013

Conclusão

Recomendação

No acompanhamento das recomendações dos relatórios de anos
anteriores, verificámos que nem todas as recomendações se
encontravam cumpridas.

Prosseguir as ações ao seu alcance, tendo em vista o
cumprimento das recomendações pendentes.

As minutas dos novos Contratos de Delegação de Competências
nos organismos intermédios encontram-se concluídas, estando a
aguardar a aprovação pela Comissão Ministerial de Coordenação.

Concluir o processo de revisão dos contratos de
delegação de competências.

À data das nossas verificações, encontravam-se em fase de
conclusão ações atinentes à supervisão dos organismos
intermédios, designadamente uma sobre a DGOTDU e um
inquérito realizado ao Eixo VI.

Disponibilizar um ponto de situação global sobre a
execução das referidas ações, bem como os respetivos
relatórios finais, para efeitos de análise das respetivas
conclusões.

Nem sempre é possível fazer o seguimento da pista de auditoria,
designadamente, ao nível da falta de evidência de alguns
procedimentos ou até mesmo falta de documentos.

Os processos (em suporte papel ou informático) deverão
conter todos os elementos e evidência que permita
identificar o que foi analisado e como foi analisado.

A AG nem sempre procede à análise dos EVF na fase da análise da
candidatura, remetendo esta verificação para o encerramento
(POVT-15-0439-FEDER-000086, POVT-15-0353-FEDER-000077,
POVT-12-0146-FCOES-000073 e POVT-15-0353-FEDER-000096).

Analisar, aquando do encerramento, as potenciais
receitas das operações em causa.

A elegibilidade das operações POVT-15-0439-FEDER-000086 e
POVT-12-0435-FCOES-000091 deverá ficar condicionada até à
verificação do cumprimento dos respetivos objetivos.

Proceder à reanálise das operações, ponderando a
verificação dos correspondentes objetivos.

Na operação POVT-12-0435-FCOES-000091, foram detetadas
alterações nas peças concursais, o que implica o não cumprimento
dos princípios da concorrência e da transparência do Tratado,
devendo ser aplicada uma correção financeira de 25%, no
montante de m€237.

Proceder à correção financeira do montante apurado.

O processo da operação POVT-12-0435-FCOES-000039 não
continha todos os elementos necessários para a análise dos
procedimentos de contratação.

Organizar os processos, de modo a que todos eles
contenham toda a informação necessária para a análise
da contratação pública.

O SIPOVT, em termos de output, não nos fornece um documento
com a informação financeira agregada das operações.

Potenciar a obtenção de informação financeira agregada
por operação.

Na operação POVT-12-0146-FCOES-000073 verificou-se o
fracionamento ilegal de despesa na realização de ajuste direto
para contratar 3 prestações de serviços de projetos de execução.

Proceder à correção do valor financiado ao abrigo dos
contratos em causa.

A informação enviada pela EMGFC, enquanto OI, quer por
solicitação da AG quer por solicitação da IGF, estava incompleta e
foi apresentada tardiamente.

A autoridade de gestão, em articulação com os seus
organismos intermédios, deverá instituir mecanismos por
forma a garantir a existência de toda a informação
relativa às diferentes operações.

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 2013, uma auditoria a 26 operações cofinanciadas pelo POVT, para verificação da
regularidade e legalidade das despesas certificadas à Comissão Europeia no período de 01-01-2012 a 31-12-
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2012, cujo relatório final de auditoria datado de 25 de novembro de 2013, foi remetido à Autoridade de Gestão
em Janeiro de 2014.

Quadro 28 | Operações auditadas pela Estrutura de Auditoria Segregada do IFDR em 2013

Código de Operação

Designação

Beneficiário

POVT-11-0150-FCOES-000003

Prolongamento do Molhe Norte do Porto da
Figueira da Foz

APFF - Administração do Porto da Figueira
da Foz, S.A.

POVT-11-0150-FCOES-000011

2ª Fase de Ampliação do Molhe Leste do Porto
Administração do Porto de Sines, SA
de Sines

POVT-11-0150-FCOES-000014

Extensão da Rede de Metro do Porto entre
Estádio do Dragão e Venda Nova

Metro do Porto, S.A.

POVT-11-0151-FCOES-000005

Ramal de Ligação Ferroviária ao Porto de
Aveiro

Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE

POVT-11-0151-FCOES-000006

Linha do Minho: Variante da Trofa

Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE

POVT-11-0151-FCOES-000007

Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) III:
Modernização do troço Bombel e Vidigal a
Évora

Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE

POVT-12-0146-FCOES-000073

Sistema Intermunicipal de abastecimento de
água e saneamento da Lezíria do Tejo 2º Fase

AR - Águas do Ribatejo, SA

POVT-12-0146-FCOES-000128

AdNA_AR - Construção e Remodelação de
Infra-Estruturas de Saneamento de Águas
Residuais

Águas do Norte Alentejano, S.A.

POVT-12-0146-FCOES-000166

Alargamento ao Médio Tejo (Saneamento) e
Saneamento de Castelo Branco, F. do Zêzere e
Proença-a-Nova

Águas do Centro, SA.

POVT-12-0154-FCOES-000026

Ampliação Redes de Abastecimento de Água e
Drenagem de Águas Residuais – 4ª Fase –
Viana do Castelo

Serviços Municipalizados e de Saneamento
Básico de Viana do Castelo

POVT-12-0435-FCOES-000039

Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de
Favaios

Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Favaios

POVT-12-0555-FCOES-000001

Ligação Pisão-Roxo

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e
Infra-Estruturas do Alqueva, S.A.

POVT-12-0555-FCOES-000002

Adutor Brinches-Enxoé

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e
Infra-Estruturas do Alqueva, S.A.

POVT-12-0555-FCOES-000006

ADUTOR DE PEDRÓGÃO E RESERVATÓRIO DA
ORADA - MARGEM ESQUERDA

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e
Infra-Estruturas do Alqueva, S.A.

POVT-12-0555-FCOES-000010

Adutor Pisão-Beja

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e
Infra-Estruturas do Alqueva, S.A.

POVT-12-0555-FCOES-000012

Circuito Hidráulico de Pedrógão - Margem
Direita

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e
Infra-Estruturas do Alqueva, S.A.

POVT-12-0659-FCOES-000001

Projecto de Tratamento, Valorização e Destino
Final dos Resíduos Sólidos Urbanos do Sistema ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, S.A.
Multimunicipal do Litoral Centro
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POVT-12-0659-FCOES-000009

Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos
(TMB) dos Sistemas GESAMB, AMCAL e
RESIALENTEJO

GESAMB - Gestão Ambiental e de Residuos,
EIM

POVT-13-0157-FCOES-000002

Requalificação e Reordenamento da Frente
Marítima da Cidade da Horta

Portos dos Açores, SA

POVT-15-0245-FEDER-000038

Lote 3EC2 – Modernização e Requalificação de
Escolas com Ensino Secundário

Parque Escolar, E.P.E.

POVT-15-0245-FEDER-000040

Lote 3EN1 – Modernização e Requalificação de
Parque Escolar, E.P.E.
Escolas com Ensino Secundário

POVT-15-0245-FEDER-000043

Lote 3EN4 – Modernização e Requalificação de
Parque Escolar, E.P.E.
Escolas com Ensino Secundário

POVT-15-0245-FEDER-000046

Escola Emídio Garcia - EN10 - Modernização e
Requalificação de Escolas com Ensino
Secundário

Parque Escolar, E.P.E.

POVT-15-0245-FEDER-000052

Escola de Vila Cova da Lixa - EN16 Modernização e Requalificação de Escolas
com Ensino Secundário

Parque Escolar, E.P.E.

POVT-15-0353-FEDER-000172

CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE REMO (1.ª
FASE) - POCINHO – VILA NOVA DE FOZ CÔA

Município de Vila Nova de Foz Côa

POVT-15-0439-FEDER-000089

Plataforma das artes

Município de Guimarães

Principais conclusões sobre as operações auditadas
- Neste contexto foram identificadas situações relacionadas com os projetos geradores de receitas, ao nível dos
EVF, que necessitarão de ajustes/confirmação até ao encerramento das operações;
- No que respeita ao cumprimento das obrigações ambientais, e sem prejuízo da monitorização desenvolvida
pela AG, detetou-se a necessidade de se procederem a alguns ajustamentos menores até ao encerramento da
operação (início de exploração) POVT-12-0659-FCOES-000009;
- No âmbito da análise aos procedimentos de contratação pública, foram detetadas situações não conformes,
as quais tinham sido, na maioria dos casos, oportunamente detetadas pela AG:
- Em termos gerais foi reportado que os beneficiários deverão ter em atenção a observância do estabelecido no
contrato de financiamento celebrado, nomeadamente no respeitante ao cumprimento dos prazos fixados para
a apresentação à Autoridade de Gestão dos comprovativos do pagamento da despesa cofinanciada na
modalidade contra, bem como para a apresentação do relatório final após a conclusão da operação;
- Finalmente e decorrente das situações identificadas, foram propostas correções financeiras em 10 das 26
operações auditadas
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Observações com incidência nos sistemas de gestão e controlo
Resultante da Auditoria em Operações, salienta-se, ao nível do sistema de gestão e controlo, que:
No âmbito da contratação pública, a aceitação de trabalhos classificados como trabalhos a mais cuja
necessidade da realização não decorre de circunstância imprevista, implica o estreito acompanhamento da
situação, de modo a permitir a aferição atempada da devida correção financeira a aplicar;
Relativamente às verificações complementares efetuadas junto da AG, há a referir que, para as operações
objeto de 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.

Autoridade de Certificação
Em 2013, a Autoridade de Certificação não realizou qualquer auditoria/verificação na AG relativamente ao
envio das respetivas declarações de despesas apresentadas pelo POVT e pedido de pagamento Intermédio à
Comissão Europeia.
Contudo, no âmbito do processo de certificação de despesas, foram considerados pela Autoridade de
Certificação os resultados da Auditoria da Inspeção Geral das Finanças aos Sistemas de Gestão e Controlo do
POVT, da Auditoria da Estrutura de Auditoria Segregada às operações cofinanciadas pelo POVT, cujo relatório
final de auditoria foi rececionado em 2014, 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
3.413.437 euros e um montante total de despesa de FEDER de 8.798.578 euros, conforme discriminado no
quadro abaixo:
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Quadro 29 | Medidas Preventivas aplicadas pela Autoridade de Certificação
Unid: €
FCOES
Controlo/Auditoria

Código e Designação Operação

IFDR/UC-VLAcompanhamento AG

POVT-12-0233-FCOES-000005

IFDR/UCA 2012

Requalificação Ambiental da Praia de Melides- Grândola
POVT-12-0435-FCOES-000049
Quartel de Bombeiros de Ponte Lima

IFDR/UCA 2012

IFDR/UCA 2012

AA Supervisão (2012)

POVT-12-0435-FCOES-000092
Aquisição de 95 viaturas operacionais de Socorro
POVT-12-0146-FCOES-000137
ADNA_AA construção e remodelação de infraestrutura de abastecimento de água
POVT-12-0146-FCOES-000127
Redes estruturantes de abastecimento de água e saneamento no município de Loulé

Medida
Preventiva_AC
22.381,36

15.137,55

742.612,50

39.516,81

237.503,31

POVT-12-0659-FCOES-000001
AA Supervisão (2013)

AA Relatório
2013/1515

Projecto de tratamento, valorização e destino final de resíduos sólidos urbanos do sistema
multimunicipal do Litoral Centro
POVT-12-0146-FCOES-000073
Sistema intermunicipal de abastecimento de água e saneamento da Lezíria do Tejo 2ªfase

243.000,00

110.631,26

AA Relatório
POVT-12-0436-FCOES-000155
2013/1495 (PO CentroVeículo Socorro e Assistência Especial – Bombeiros Voluntários de Pombal
SGC) - Transitado

12.500,00

AA Relatório 2011/934
(PONorte-CIM) Transitado

52.041,17

IFDR/UCA2013 Op
Transitada PONorte
IFDR/UCA_2013

IFDR/UCA_2013

IFDR/UCA_2013

IFDR/UCA_2013

IFDR/UCA_2013

IFDR/UCA_2013

POVT-12-0154-FCOES-000140
Ampliação das redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais- 1ª fase
POVT-12-0154-FCOES-00014
Saneamento básico do Concelho de Esposende
POVT-11-0150-FCOES-000011
2ª fase de ampliação do molhe Leste do porto de Sines
POVT-11-0150-FCOES-000014
Extensão da rede de metro do Porto entre Estádio Dragão e Venda Nova
POVT-11-0151-FCOES-000005
Ramal de Ligação Ferroviária do porto de Aveiro
POVT-11-0151-FCOES-000006
Linha do Minho variante de Trofa
POVT-11-0151-FCOES-000007
Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) III: Modernização do troço Bombel e Vidigal a Évora
POVT-12-0146-FCOES-000128
ADNA_AR- Construção e remodelação de infraestruturas de saneamento de águas residuais

171.449.21

282,84

172.307,31

76,98

752.927,28

277.414,85

2.654,34

POVT-12-0154-FCOES-000026
IFDR/UCA_2013

Ampliação Redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais 4ª fase Viana do
Castelo

IFDR/UCA_2013

POVT-12-0555-FCOES-0000001

25.358,34

288.121,74
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Ligação Pisão-Roxo
IFDR/UCA_2013

POVT-12-0555-FCOES-0000002

3.583,07

Adutor Brinches- Enxoé
POVT-12-0659-FCOES-0000001

IFDR/UCA_2013

Projecto de Tratamento, Valorização e Destino Final dos Resíduos Sólidos Urbanos
do Sistema Multimunicipal do Litoral Centro
TOTAL

243.936,90

3.413.436,82

FEDER
Controlo/Auditoria

Código e Designação Operação

IFDR/EAS_2012
Auditoria EAS 2012

POVT-15-0353-FEDER-000096

IFDR/EAS_2012
Auditoria EAS 2012

POVT-15-0353-FEDER-000096

IFDR/EAS_2012
Auditoria EAS 2012

POVT-15-0439-FEDER-000001

IFDR/EAS_2012
Auditoria EAS 2012

POVT-15-0439-FEDER-000001

IFDR/EAS_2012
Auditoria EAS 2012

POVT-15-0439-FEDER-000053

IFDR/UC/NDD

IFDR/UC/NDD

Medida
Preventiva_AC
87.799,20

Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho

38.751,57

Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho

2.421,32

Apetrechamento da Faculdade de Ciências da Saúde

651,82

Apetrechamento da Faculdade de Ciências da Saúde

51,25

Infraestruturas do ensino superior IPL/Caldas da Rainha
POVT-15-0439-FEDER-000111

8.656.761,84

Pousada dos Hermínios Covilhã
POVT-15-0353-FEDER-000026

11.768,81

Recuperação e readaptação do estádio Municipal de Vinhais

IFDR/EAS Auditoria EAS POVT-16-0173-FEDER-000004
2010
Assistência Técnica do POVT - 2009

372,19
TOTAL

8.798.578,00

No início de 2014, procedeu-se à regularização das situações existentes nas operações que foram objeto de
suspensão de despesa pelo IFDR em 2013, com a s seguintes exceções:


Quanto à despesa suspensa no âmbito da operação POVT-12-0435-FCOES-000092 esta decorre de
uma correção financeira com a qual a Autoridade de Gestão está em desacordo pelo que colocou à
consideração do IFDR a reanálise da mesma. Salienta-se que as despesas suspensas relativas às
operações

POVT-12-0146-FCOES-000137;

POVT-12-0435-FCOES-000049;

POVT-15-0353-FEDER-

000096¸ POVT-15-0439-FEDER-000001; POVT-15-0439-FEDER-000053, foram regularizadas em 2014 e
não nos anteriores;


No âmbito da auditoria de supervisão de 2012, encontra-se suspensa despesa relativa à operação
POVT-12-0146-FCOES-000127, esta suspensão decorre de uma correção financeira da Autoridade
Auditoria (AA) estando em curso a reanálise da mesma pela AA;

125

Programa Operacional Temático Valorização do Território



A despesa suspensa no valor de 243.000,00 na operação POVT-12-0659-FCOES-000001- Projeto de
tratamento, valorização e destino final de resíduos sólidos urbanos do sistema multimunicipal do
Litoral Centro, no âmbito da auditoria de supervisão de 2013 não tem fundamento, dado que a
auditoria não propôs qualquer correção financeira;



A despesa suspensa relativa à operação POVT-12-0146-FCOES-000073, decorre de uma correção
financeira da Autoridade Auditoria (AA) sobre a qual o beneficiário apresentou uma reclamação qual
está em análise;



Relativamente às operações transitadas as situações irão ser regularizadas em 2014.
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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 do Programa pela
Comissão Europeia, através da Decisão C (2013) 6434 de 8 de Outubro, no âmbito da qual foram introduzidos
alguns indicadores (Eixos I,II), retirados outros (Eixo II, IV) 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 indicadores comuns comunitários, adiante designados por Core
Indicators, estas foram devidamente explicitadas no ponto 2.1.1., para o qual se remete sempre que
pertinente.
Do formato indicado para apresentação das tabelas relativas aos indicadores, optou-se 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 2013 são valores acumulados.
Ainda de forma transversal aos Eixos e tal como já havia sido sublinhado no Relatório de Execução de 2012,
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

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 2013.
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Importa aqui referir que, no âmbito da reprogramação de 2013 do Programa, foram introduzidas algumas
alterações ao nível das metas de alguns indicadores e foi acrescentado um indicador, conforme seguidamente
se explicita:
Indicador de Eixo nº 1. Nº de Km de Ferrovia construída/beneficiada – Revisão da meta em alta, considerando
os novos projetos que se encontram previstos;
Indicador de Eixo nº 3. Km de Ferrovia construída/beneficiada relativa a transportes urbanos limpos Revisão em alta, considerando o novo projeto previsto;
Indicador de Eixo nº 4. Mercadorias Transportadas - Revisão em alta, considerando o valor da realização
contratada;
Indicador de Eixo nº 9. Acréscimo no tráfego de mercadorias decorrente das intervenções portuárias
cofinanciadas - Introdução de um novo indicador que pretende evidenciar o contributo do financiamento
comunitário no que concerne ao tráfego de mercadorias nos portos.

Tabela 3.1. | Realização Física do Eixo Prioritário I

Indicadores

2008

2009

2010

2011

2012

2013

111,28

199,32

436,14

46,28

195,76

295,58

2015

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

29

37,28

Realização
Executada
Meta

400

Valor de
Referência
Realização
Contratada

29

37,28

Realização
Executada
2. Km de Ferrovia eletrificada

Metas

102,28

188,86

203,82

37,28

180,80

180,80

75

189

Valor de
Referência /
Situação de
Partida

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

Realização
Contratada

11,76

12,36

Realização
Executada

7,26

7,26

Metas

12

Valor de
Referência /
Situação de
Partida
4. Mercadorias Transportadas

131

Realização
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2.574.000

2.922.578

4.223.483
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Contratada
Realização
Executada

185.250

310.125

310.125

Metas

1.700.000

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

136,72

136,72

3,65

87,15

135,95

3

137

Valor de
Referência /
Situação de
Partida
50
35
45

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

44
36
40
44
36
40

Realização
Executada

44
36
40

Meta
Valor de
Referência

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

Realização
Contratada

10
4
3
4

10
4
3
4

10
4
3
4

Realização
Executada

10
4
3
4

10
4
3
4

10
4
3
4
10
4
3
4

Meta

Valor de
Referência
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

8

3

6

6

2

8

Valor de
Referência
9. Acréscimo no tráfego de mercadorias Realização
decorrente das intervenções portuárias Contratada

-

1.213
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cofinanciadas (mil toneladas/ano)

Realização
Executada

_

566

Meta

1.200

Valor de
Referência
Indicadores Comuns Comunitários (core indicators)

Transportes

Transportes

13. Nº de Projectos
(Transportes)

14. Nº de Km de Novas
Estradas

Realização
Contratada

1

6

8

Realização
Executada

Realização
Contratada

4,42

4,42

Realização
Executada

Transportes

15. Nº de Km de Novas
Estradas nas RTE

Realização
Contratada

4,42

4,42

Realização
Executada

Transportes

Realização
16. Nº de Km de Estradas Contratada
Reconstruídas
Realização

_

_

Executada

Transportes

Transportes

Transportes

Transportes

Transportes
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17. Nº de Km de Novas
Ferrovias

18. Nº de Km de Novas
Ferrovias nas RTE

19. Nº de Km de
Ferrovias reconstruídas
ou qualificadas

Realização
Contratada

29

29

Realização
Executada
Realização
Contratada

29

29

Realização
Executada
Realização
Contratada

8,28

Realização
Executada

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

Realização
Contratada

21. Valor (em euros/ano)
dos ganhos nos tempos

Realização
Contratada

n.d

n.d

Realização
Executada

n.d

n.d

12

19

25

6

12

12

8,77

142,19

142,19

3,65

91,35

140,20

4,42

136,72

136,72

3,65

87,15

135,95

_

_

_

-

_

_

38

50,26

50,26

38

31,74

46,7

38

50,26

50,26

38

31,74

46,7

73,28

149,06

385,88

8,28

149,06

248,88

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d
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de percurso, gerado
pelos projetos de
construção e
reconstrução de
ferrovias (mercadorias e
passageiros)

Alterações
Climáticas

30. Redução de emissões
de gases com efeito de
estufa (CO2 equivalentes
Kt)

Realização
Executada

Realização
Contratada
Realização
Executada

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

5,51

8,18

-

_

Nota: o indicador de eixo nº 9 foi introduzido no âmbito da reprogramação 2013.
Ver notas de rodapé relativas às correções efetuadas nas realizações contratadas e realizadas relativas ao ano de 2012 (a sombreado).

3.1.2. ANÁLISE QUALITATIVA

No que respeita aos progressos verificados no Eixo I ao longo do ano de 2013, os aspetos mais relevantes
foram os seguintes:


Reforço da dotação programada do Eixo em 80 milhões de euros (9%), tendo passado de 864,970
milhões de euros em 31 de dezembro de 2012 para 944,970 milhões de euros no final de 2013, em
resultado da reprogramação de 2013 do POVT;



Abertura de três Avisos/Convite: um para apresentação de candidaturas pela REFER, E.P.E, relativas a
investimentos ferroviários, outro para a apresentação pelo Metro de Lisboa, EPE, de uma candidatura
relativa à extensão da Linha Azul até à Reboleira e o terceiro Aviso, para a apresentação pela empresa
Estradas de Portugal, EP, de uma candidatura relativa à conclusão dos trabalhos do Túnel do Marão
(esta candidatura só veio a ter decisão em 2014);



Na sequência dos Avisos/Convite acima referidos, aprovação de quatro novas candidaturas relativas a
Grandes Projetos – Linha do Minho – Modernização do troço Nine / Valença Fronteira (Fase 1); Linha
do Norte – Modernização do troço Ovar/Gaia (Fase 1); Linha do Norte – Modernização do troço
Alfarelos/Pampilhosa (Fase 1); Extensão da Linha Azul do Metropolitano de Lisboa à Reboleira e de
outras duas candidaturas - Linha do Norte - Modernização do Troço Santana Cartaxo/Entroncamento
(Fase 1) e Linha do Algarve - Modernização dos troços Tunes/Lagos e Faro/Vila Real Santo António,
que no total representam um compromisso total de Fundos no montante de 138,691 milhões de
euros;



Encerramento do ano com um montante total de fundo aprovado superior a dotação do Eixo em 137
milhões de euros (115%), já considerado o reforço em 80 milhões de euros (em 2012, o ano fechou
com um overbooking de 4,9%);



Aumento das taxas de comparticipação para as entidades que integram o perímetro de consolidação
das contas públicas, por razões que decorreram da necessidade de cumprimento dos objetivos e
metas definidos para a execução do Orçamento de Estado para 2013, para 100% (operações não
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concluídas e com execução), que levaram a um acréscimo no Fundo comprometido de 57,485 milhões
de euros;


Descompromisso de 21 milhões de euros de Fundo de Coesão, resultante de quebras de execução.

Ao nível dos Avisos de abertura e dos 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 e
que em 2012 e 2013 foram lançados Avisos/Convite para a apresentação de candidaturas que contribuíssem
para os objetivos e prioridades de intervenção do Eixo, as taxas de admissibilidade e de aprovação bruta são
das mais elevadas – 85% e 79%, respetivamente – a par dos Eixos mais “fechados” III, IV e VI, e alguns domínios
dos Eixos II e V com características similares (Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva e Requalificação da
Rede de Escolas com Ensino Secundário) – vide Anexo XII. Esta taxa de aprovação reflete também a existência
de uma operação em análise cuja decisão transitou para 2014, relativa ao Túnel do Marão, estando contratadas
96% 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, era a seguinte em termos de Avisos de Abertura:

Quadro 30 | Ponto de situação dos Avisos do Eixo I - Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e
Mobilidade Sustentável
Candidaturas
Dotação
de cada
Aviso
(Fundo)
(Mil €)

Avisos

Data
Abertura

Data
Encerramento

VT-50-2007-02

21-Dez-07

20-Out-10

VT-51-2007-05

21-Dez-07

22-Dez-11

1.522.500

NORTE-50-2008-01

27-Out-08

31-Mar-11

VT-50-2011-43

06-Jun-11

20-Jun-11

VT-51-2012-57

11-Dez-12

VT-50-2013-66

nº

270.000 12

Aprovações

Fundo
nº
(Mil €)

Execução

Fundo
(Mil €)

EX
(Mil €)

Indicadores Financeiros

Taxa
PG Compro(Mil €)
misso
(%)

Taxa
Execução
(%)

Taxa
Realização
(%)

252.851

8

238.629

204.714

43.211

88%

76%

86%

9

867.721

6

404.210

368.206

361.433

27%

24%

91%

Transitado

2

99.653

2

142.361

106.441

106.468

26.000

1

18.280

1

18.280

16.339

16.339

70%

63%

89%

17-Dez-12

170.000

2

127.787

2

115.609

79.526

106.361

68%

47%

69%

02-Jul-13

15-Jul-13

42.000

1

53.220

1

59.280

40.640

45.293

141%

97%

69%

VT-51-2013-67

15-Jul-13

28-Set-13

133.800

6

104.452

5

103.886

0

75.612

78%

0%

0%

VT-50-2013-71

01-Nov-13

15-Nov-13

Convite

1

304.411
1.828.375 25

1.082.255

815.866

754.716

34

75%

75%

No conjunto dos Avisos já abertos e decididos verifica-se que estavam no final de 2013 comprometidos com
projetos aprovados cerca de 1.082,3 milhões de euros, o que face ao o total programado no Eixo I após a
aprovação da reprogramação do QREN em 2013 – 944,970 milhões de euros –,corresponde a uma taxa de
compromisso de 115% – vide Anexo II. Note-se, novamente, que esta situação de overbooking incorpora já o
reforço de 80 milhões na dotação programada e das operações aprovadas em 2013 bem como o efeito do
aumento das taxas de cofinanciamento para 100%.
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No que respeita à execução do Eixo, os valores com que o ano de 2013 encerrou, e a respetiva variação face a
2012 demonstram-se no quadro seguinte:

Quadro 31 | Fundo comprometido e executado no Eixo I
Unid: €
Eixo I
2012

Variação
2013/2012

2013

Total

Aumento de
Taxa para 100%

Novas
Aprovações

Descativações

Total

(%)

Fundo
Comprometido

907.218.370

57.484.808

138.691.244

-21.139.254

1.082.255.168

19%

Fundo Executado

641.826.764

815.866.039

27%

Para além dos aspetos referidos anteriormente, para a performance de execução do Eixo I durante o ano de
2013, contribuíram também os seguintes fatores:
i.

Execução das operações aprovadas no final de 2012 – Linha da Beira Baixa - Modernização do troço
Castelo Branco/Covilhã/Guarda (1ª fase) e Modernização do Eixo Lisboa/Caldas da Rainha: Linha de
Sintra - troço Barcarena-Cacém – 80 milhões de euros e da operação da responsabilidade do Metro de
Lisboa, EPE – 41 milhões de euros;

ii.

Aumento, para 100%, das taxas de comparticipação dos projetos das entidades que consolidam para o
Orçamento de Estado – REFER, EPE, Estradas de Portugal, SA, Metro do Porto, SA e Metro de Lisboa,
EPE.

A disponibilidade dos fundos para acelerar a execução das operações, quer através da antecipação de
pagamentos, pela utilização do mecanismo Top-Up (que em 2013 ascendeu a 12 milhões de euros neste Eixo),
quer através dos pagamentos originados pelo aumento das taxas de cofinanciamento para 100% (que no
momento de reprogramação das operações ascendeu a 24 milhões de euros), refletiu-se, obviamente, no
comportamento deste Eixo no ano de 2013. É também de referir que a introdução da possibilidade de
pagamento de adiantamentos justificáveis a 90 dias como medida de estímulo à execução, resultou no
pagamento de 80,5 milhões de euros às entidades do perímetro orçamental (REFER, Metro de Lisboa, Metro do
Porto e Estradas de Portugal).
No que respeita à execução física do Eixo I, a mesma encontra-se refletida na tabela 3.1. Foram também
revistas algumas metas dos Indicadores de Eixo, considerando as opções estratégicas que estiveram na base da
reprogramação de 2013 e a evolução atual do Programa, nomeadamente o reforço na dotação deste Eixo e foi
introduzido um novo indicador de Eixo - 9. Acréscimo no tráfego de mercadorias decorrente das intervenções
portuárias cofinanciadas (mil toneladas/ano), de modo a refletir melhor o impacte dos investimentos das
infraestruturas portuárias no desempenho do Eixo Prioritário.
Analisando agora o progresso na realização física do Eixo, conclui-se que:
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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 2010-2013 de 566 mil toneladas/ano;



Na medida em que estes projetos visam também a melhoria das acessibilidades terrestres,
nomeadamente através dos acessos rodoviários aos portos, está prevista a construção de cerca de 5,5
14

km

de acessos rodoviários, dos quais 4,2 km já estão concluídos e que contribuem para o core

indicator 14 - Km de novas estradas.

Infraestruturas rodoviárias


Os dois projetos aprovados relativos a infraestruturas rodoviárias – CRIL e Autoestrada Transmontana,
15

contribuem para os 136,2 Km de rede viária em perfil autoestrada RTE previstos, sendo que destes,
135,95 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
16

extensão de cerca de 770 metros) e os 132,3 Km da Autoestrada 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.

14

No ano de 2012, foram reportados 6 Km de acessos rodoviários aos portos. Esta quantidade foi corrigida devido à
correção do contributo da operação Integração do Porto de Leixões nas Auto-estradas do Mar (1ª FASE), que passa de
2,96 km para 2,35km, o que se reflete na correção da quantidade contratada em 2012 do core indicator 14 – Km de novas
estradas

15

No ano de 2012, foram reportados 137,42 km de rede viária como realização contratada, pois o contributo da AE
Transmontana situava-se nos 133 km, tendo sido este contributo corrigido para 132,3 km durante o ano de 2013. Ver
correção efetuada nos indicadores de eixo 5 e core indicator 14 – km de novas estradas e 15 – km de novas estradas RTET.

16

Contribui também para o indicador comum nacional VT-ICN-Tri-009, como se pode ver no Anexo I a este relatório.

137

Programa Operacional Temático Valorização do Território

Infraestruturas ferroviárias


O indicador de Eixo Nº de Km de Ferrovia construída/beneficiada tem uma evolução bastante positiva,
17

em termos de realização contratada (passa de 199,32 km em 2012 para 436,1 km em 2013) devido
às 5 novas operações aprovadas no final de 2013. Em termos de realização executada, os avanços
verificados relativos a 2012, respeitam ao contributo dos novos projetos aprovados no final de 2013,
que já tinham um elevado grau de maturidade, e, por essa via, a quantidade contratada relativa a este
indicador para estes projetos encontra-se na totalidade executada;


Também o indicador de Eixo Nº Km de Ferrovia construída/beneficiada relativa a transportes urbanos
limpos apresenta uma evolução relativa à realização contratada, decorrente da aprovação da
operação relativa ao prolongamento da Linha Azul até à Reboleira. De destacar que as intervenções da
responsabilidade do Metro de Lisboa e do Metro do Porto servem cerca de 172.140 pessoas;



Dos 436,1 km de ferrovia construída/beneficiada (excetuando a relativa a transportes urbanos
limpos), 203,8 km respeitam a eletrificação de linha (180,8 km já eletrificados), 50,3 Km respeita a
nova ferrovia (dos quais 46,7 km estão construídos) e 386 Km respeita a ferrovia modernizada (onde
18

se incluem os 5 projetos ferroviários aprovados em 2013), dos quais 249 km estão modernizados .

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.

17

O valor de 2012 foi corrigido de 213,38 km em termos de realização contratada e 203,82 km em termos de realização
executada para 199,32 km e 195,76 km, respetivamente, devido à correção do contributo do projeto Linha da Beira Baixa
- Modernização do troço Castelo Branco/Covilhã/Guarda – 71,4 km de via e não 85,5 km de via conforme o considerado
no relatório de 2012.

18

A realização contratada e executada do core indicator 19. Km de ferrovia reconstruídas apresentada em 2012, foi
corrigida de 163,12km para 149,06 km, pelos motivos expostos na nota de rodapé anterior.
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BOAS PRÁTICAS

AE TRANSMONTANA
ESTRADAS DE PORTUGAL, S. A.
INVESTIMENTO TOTAL 518.023.957 € | FUNDO DE COESÃO 193.060.441 €

O projeto rodoviário da AE Transmontana insere-se no Programa de Acessibilidades a Trás-os-Montes e Alto Douro, o qual procura
concretizar nesta região do País e da Europa um investimento tão relevante no domínio das infraestruturas de transportes, de
modo a permitir os níveis de acessibilidade que potenciem o desenvolvimento dos territórios, quer de Portugal, quer de Espanha. A
construção desta via procura ainda dar resposta ao ponto do Programa do Governo que define como objetivo garantir que em todo
o território nacional o tempo (máximo) de percurso das principais sedes de concelho a um itinerário principal ou complementar
seja de trinta minutos.
Por forma a dar resposta a uma política de estratégia nacional que procura garantir a todas as regiões do país idênticas
oportunidades de desenvolvimento e semelhantes condições de mobilidade, em qualidade e segurança, reveste-se da maior
importância a concretização das infraestruturas previstas no PRN para a região transmontana.
A este nível, pensa-se que a execução da AE Transmontana irá permitir às populações dos distritos de Vila Real e Bragança
libertarem-se das limitações decorrente da interioridade e do isolamento, as quais têm constituído um forte entrave ao seu
desenvolvimento socioeconómico, permitindo, portanto, que o distrito de Bragança possua uma infraestrutura de alta capacidade,
facilitando igualmente as ligações entre o Norte de Espanha e o Litoral Norte de Portugal.
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BOAS PRÁTICAS

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA SINES/ELVAS (ESPANHA) I: VARIANTE DE ALCÁCER (2º FASE)
REDE FERROVIÁRIA NACIONAL – REFER, E. P. E.
INVESTIMENTO TOTAL 120.386.730 € | FUNDO DE COESÃO 92.468.603 €

O projeto atual dá prioridade à ligação ferroviária para mercadorias, mas assegurando desde logo a melhoria significativa da
ligação de passageiros, sem perder de vista a sua evolução no médio/longo prazo, pelo que assegura a compatibilidade técnica e
operacional nas ligações aos troços contíguos da futura ligação Lisboa-Madrid e as disposições técnicas de interoperabilidade.
Esta infraestrutura, parte integrante do eixo ferroviário de mercadorias Sines-Elvas, permitirá melhorar significativamente a
competitividade dos Portos de Sines, Setúbal e Lisboa relativamente ao território espanhol, designadamente à região de Madrid,
trazendo significativos benefícios à economia portuguesa.
Este projeto apresenta um elevado potencial no que respeita ao transporte de mercadorias e um potencial moderado no que diz
respeito ao transporte de passageiros, melhorando as ligações a portos, plataformas logísticas e a outros equipamentos públicos e
privados.
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3.1.3. PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS ENCONTRADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO E
MEDIDAS TOMADAS

No ano de 2013 voltaram a introduzir-se alterações 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, na
sequência das questões colocadas pela Comissão Europeia em agosto de 2013.
É de salientar que, não obstante as revisões efetuadas dos Estudos Económico-Financeiros, os Grandes
Projetos ferroviários encontram-se ainda em processo de apreciação pela Comissão Europeia, continuando a
AG a promover junto das entidades beneficiárias a divulgação das normas comunitárias e orientações da CE
sobre a matéria, tendo por objetivo viabilizar a aprovação dos principais Grandes Projetos neste domínio pela
CE em 2014.

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 seguinte 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 2013 no
âmbito do Eixo II – Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos.
De salientar que no âmbito da reprogramação de 2013 do Programa, foram introduzidos dois novos
indicadores de eixo - Nº de Infraestruturas de proteção civil construídas ou intervencionadas e Nº de projetos
vocacionados para a aquisição de equipamento operacional de proteção civil, de modo a ser possível destacar
as duas grandes dimensões infraestruturais no domínio da Prevenção e Gestão de Riscos.
Também neste eixo prioritário, mas no domínio de intervenção Valorização dos Resíduos, foi introduzido um
novo indicador Acréscimo de Resíduos Separados na Origem, que permita medir o contributo dos projetos
relativos à recolha seletiva de resíduos, cuja elegibilidade transitou para o POVT com a aprovação da
reprogramação de 2011. Propôs-se ainda a substituição do indicador Capacidade instalada de valorização
orgânica e energética de RUB no âmbito dos projetos financiados pelo POVT pelo indicador 25. Acréscimo da
capacidade instalada…, na medida em que se considera que este indicador é mais ajustado ao resultado do
financiamento comunitário atribuído às infraestruturas de valorização de RUB.
Foram revistas algumas metas dos indicadores de Eixo, nomeadamente:
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Indicadores de Eixo nº 10. Km de Rede de Abastecimento de Água (nova ou a reabilitar/intervencionar)
nos sistemas em baixa e alta; 11. Km de Coletores de drenagem de águas residuais (novos ou a
reabilitar/intervencionar)

e

12.

Nº

de

Estações

de

Tratamento

de

Águas

Residuais

construídas/remodeladas - As metas destes indicadores foram revistas em alta, considerando os
valores das realizações contratadas a 31.12.2013, bem como o que se esperava vir a atingir com as
operações em análise e as operações que transitaram dos Programas Operacionais Regionais;


Indicador de Eixo nº 15. Km de extensão da costa onde as intervenções reduziram o risco associado à
dinâmica costeira e 16. Km de Extensão da costa intervencionada para contenção ou diminuição da
ocupação antrópica em área de risco - As metas destes indicadores foram revistas em alta, no caso da
“Extensão da costa onde as intervenções reduziram o risco associado à dinâmica costeira” e em baixa
no caso da “Extensão da costa intervencionada para contenção ou diminuição da ocupação antrópica
em área de risco”, dadas as realizações contratadas que se verificaram a 31.12.2012 e as operações já
aprovadas em 2013, que contribuem essencialmente para o primeiro dos indicadores referidos.



Indicador de Eixo nº 17. Nº de projetos de recuperação de áreas contaminadas e 18. Nº de projetos de
reabilitação de áreas mineiras degradadas - Revisão das metas em alta, em ambos os casos, tendo em
consideração das operações a transitar dos Programas Operacionais Regionais;



Indicador de Eixo nº 24. Acréscimo da população servida nos sistemas públicos de abastecimento de
água financiados pelo POVT (EFMA) - Revisão em alta da meta do indicador relativo ao Acréscimo de
população servida por sistemas de abastecimento de água do EFMA, em virtude da confirmação da
elegibilidade de todas as operações no âmbito do Fundo de Coesão e portanto, todas as operações
contribuírem para o abastecimento de água das populações dos concelhos beneficiados pelas
infraestruturas do sistema primário do Alqueva apoiadas;



Indicador de Eixo nº 27. Capacidade instalada de produção de energia a partir de biogás no âmbito
dos projetos financiados pelo POVT (Mhw/ano) - Revisão da meta em alta, considerando a realização
contratada a 31.12.2012 e as operações em fase de aprovação e de transição dos Programas
Operacionais Regionais.

Tabela 3.2. | Realização Física do Eixo Prioritário 2

Indicadores

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1687

2.284,14

3.057,84

223

639,90

1.852,50

2015

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

Realização
Executada
Metas

488

2.350

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

2.487

Realização
Executada

3259

4.706,63

5.937,59

617

1.424,53

4.242,24

Meta

4.800

Valor de
Referência
Realização
Contratada
12.Nº de Estações de
Tratamento de Águas
Residuais
construídas/remodeladas

138

178

Realização
Executada

359

431

477

158

239

359

Meta

440

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

4.487

14.896

Realização
Executada

1.324.289

1.514.904

1.687.403

4.644

612.202

1.226.083

Meta

1.600.000

Valor de
Referência
Realização
Contratada
14. População servida com
sistemas públicos de
saneamento de águas
residuais urbanas
financiados pelo POVT

1.579.090 1.910.782

Realização
Executada

3.357.989

3.147.567

4.108.958

188.704

1.570.615

1.974.672

Meta

3.500.000

Valor de
Referência
Realização
Contratada
15. Km de extensão da
costa onde as intervenções
reduziram o risco associado
á dinâmica costeira

22,76

43,85

Realização
Executada
Meta

54,98

57,78

277,26

12,96

46,91

49,98

50

200

Valor de
Referência
Realização
Contratada
16. Km de Extensão da
costa intervencionada para
contenção ou diminuição da
ocupação antrópica em
área de risco

17. Nº de projetos de
recuperação de áreas
contaminadas

143

9,75

9,75

Realização
Executada
Metas

11,15

10,45

10,45

1,4

9,8

9,8

15

10

Valor de
Referência
/ Situação
de Partida
Realização
Contratada
Realização
Executada

4

5

9

11

13

2

7

8
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Metas

4

15

Valor de
Referência
/ Situação
de Partida
Realização
Contratada

18. Nº de projetos de
reabilitação de áreas
mineiras degradadas

4

5

Realização
Executada
Metas

12

11

17

5

6

8

15

15

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

20. Nº de Infraestruturas de
proteção civil construídas
ou intervencionadas

65

102

Realização
Executada

147

260

340

30

99

249

Metas

340

Valor de
Referência
/ Situação
de Partida
Realização
Contratada

131

Realização
Executada

91

Metas

120

Valor de
Referência
/ Situação
de Partida

21. Nº de projetos
vocacionados para a
aquisição de equipamento
operacional de proteção
civil

Realização
Contratada

184

Realização
Executada

158

Metas

150

Valor de
Referência
/ Situação
de Partida
Realização
Contratada

Realização
22. Nº de Barragens da rede Executada
primária do EFMA
Metas
construídas
Valor de
Referência
/ Situação
de Partida

2

4

8

2

2

3

3

8
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Realização
Contratada

23. Km de Extensão da rede
primária do EFMA
construída

53,7

75,7

Realização
Executada
Metas

44,13

132,85

157,67

44,13

111,8

132,81

80

155

Valor de
Referência
/ Situação
de Partida
Realização
Contratada
24. Acréscimo da população
servida nos sistemas
públicos de abastecimento
de água financiados pelo
POVT (EFMA)

25. Acréscimo da
capacidade instalada de
valorização orgânica e
energética de RUB no
âmbito dos projetos
financiados pelo POVT (mil
ton/ano)

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

27. Capacidade instalada de
produção de energia a
partir de biogás no âmbito
dos projetos financiados
pelo POVT (Mhw/ano)

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

145

68.559

68.559

Realização
Executada
Metas

68.559

144.787

144.787

-

116.915

144.787

150.000

68.559

Valor de
Referência
/ Situação
de Partida
Realização
Contratada

340,00

350,00

Realização
Executada

195,00

225,00

Metas

340,00

Valor de
Referência
/ Situação
de Partida
Realização
Contratada

268,10

Realização
Executada

10,38

Metas

100,00

Valor de
Referência
/ Situação
de Partida
Realização
Contratada

63.797,20

88.494,52

Realização
Executada

52.397,20

56.630,20

Metas

65.000,00

Valor de
Referência
/ Situação
de Partida
Realização
Contratada

51,47

104,55

Realização
Executada

48,97

67,87

Programa Operacional Temático Valorização do Território
Metas

140,00

Valor de
Referência
/ Situação
de Partida
Realização
Contratada

2

4

7

Realização
Executada
29. Nº de Projetos de
Resíduos Sólidos

11

17

67

3

10

43

Metas

55

Valor de
Referência
/ Situação
de Partida

30. Acréscimo de Resíduos
Separados na Origem

Realização
Contratada

20,49

Realização
Executada

11,23

Metas

9

Valor de
Referência
/ Situação
de Partida
Indicadores Comuns Comunitários (core indicators)

Energia

Energia

Ambiente

Ambiente

23. Nº de
projetos
(energias
renováveis)

Realização
Contratada

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

Realização
Contratada

63.797

88.495

Realização
Executada

52.397

56.630

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

Realização
Contratada

91.507

240.983

290.280

73.168

135.529

207.039

26. Acréscimo de
população
servida nos
sistemas de
drenagem e
tratamento de
águas residuais
intervencionadas

Realização
Contratada

1.265.737

1.722.606

1.765.734

185.602

735.820

1.089.887

Realização
Executada

70.393

73.601

Realização
Executada

Realização
Executada

1.069.457 1.108.887
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Ambiente

Ambiente

27. Nº de
projetos de
Resíduos Sólidos
29. Área
reabilitada (em
Km2) no âmbito
de intervenções
de recuperação
de passivos
ambientais (áreas
degradadas e
contaminadas)

Realização
Contratada

2

4

7

Realização
Executada
Realização
Contratada

n.d

4,20

Realização
Executada

31. Nº de
Prevenção projetos
de Riscos (Prevenção de
Riscos)

Realização
Contratada

32. População
que beneficia de
Prevenção medidas de
de Riscos proteção contra
cheias e
inundações

Realização
Contratada

33. População
que beneficia de
medidas de
proteção contra
Prevenção incêndios e
de Riscos outros riscos
naturais e
tecnológicos
(exceto cheias e
inundações)

Realização
Contratada

19

65

152

Realização
Executada
1.423.564

1.559.128 1.897.951

Realização
Executada

Realização
Executada

1.466.587

5.667.495 7.319.015

11

17

67

3

10

43

5,20

8,22

15,12

4,21

4,26

11,71

213

326

424

45

132

291

1.722.740

126.061

126.061

931.535

74.256

109.025

7.338.732

8.855.555

9.556.224

2.016.681

4.648.906

8.818.534

Nota: O indicador de Eixo Prioritário 13 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.
O indicador de Eixo Prioritário 24 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 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.
Os valores de 2012 assinalados a sombreado resultam de ajustamentos ao apuramento dos indicadores decorrentes da informação
disponibilizada pelos beneficiários.
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3.2.2. ANÁLISE QUALITATIVA

Em termos de dotação global de Fundo de Coesão, recorde-se que o Eixo II sofreu uma redução de 80 milhões
de euros, tendo passado de 1.784,995 milhões euros em 31 de dezembro de 2012 para 1.704,995 milhões
euros em 31 de dezembro de 2013, no âmbito da reprogramação do POVT.
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 C ICLO U RBANO DA Á GUA

Este domínio de intervenção ficou marcado por várias alterações ocorridas durante o ano 2013 e que
determinaram a sua performance durante este período:


Aprovação, entre Maio e Dezembro, de 53 candidaturas apresentadas ao abrigo de três Avisos (um sob a
forma de convite) para apresentação de candidaturas, abertos ainda em 2012 – 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 modelo de gestão
19

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 71 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 estratégica do POVT aprovada no final
de 2012, que influenciaram quer o nível de compromissos quer o nível de realização contratada e
executada dos indicadores, que adiante analisaremos com maior detalhe;



Descompromisso de 29 milhões de euros, resultante de quebras de execução

As dificuldades registadas por parte das concessionárias na adaptação dos casos base de forma a
contemplarem a contribuição do Fundo de Coesão e que envolvem uma negociação complexa com as
concedentes, levaram a que os processos de decisão destas candidaturas se arrastassem sucessivamente. No
final de 2013 existia ainda uma candidatura apresentada no Aviso de 2009 que não se encontrava decidida por
estas razões, existindo condições para que a respetiva aprovação possa ocorrer no início de 2014.

19

Responsáveis pela gestão e exploração nas vertentes “alta” e “baixa”
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No que respeita aos Avisos abertos em 2012, e cujo processo de decisão decorreu durante o ano de 2013
(embora não concluído até ao final desse ano), verifica-se que os mesmos já têm um nível de decisão de 72%,
não tendo sido possível um maior avanço devido ao elevado número de candidaturas apresentado, ao facto de
muitas não respeitarem os termos do Aviso nomeadamente quanto ao nível de maturidade exigido ou quanto
às tipologias de operações admissíveis. Esta situação requer a utilização de procedimentos formais ao abrigo
do Código de Procedimento Administrativo que tornam os processos de decisão bastante complexos e
demorados.
Em 2013, foi ainda aberto um Aviso/Convite para a apresentação de uma candidatura pela Simdouro, SA,
empresa do Grupo Águas de Portugal, para intervenções de caráter prioritário que visam aumentar a
capacidade de tratamento da ETAR do Areinho, com vista à obtenção de uma qualidade da descarga dos
efluentes tratados nas águas recetoras compatível com a legislação em vigor, e que tendo sido apresentada em
Dezembro de 2013, estava em fase de análise de admissibilidade no final do ano.

Quadro 32 | Ponto de situação do Domínio de Intervenção do Ciclo Urbano da Água

Ano

Candidaturas
(acumulado)

Em análise
Admissibilidade

Aprovadas

Mérito

Não Admitidas /
Reprovadas /
Desistidas

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

2013

268

12

0

133

123

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

241

240

0

1

0

2013

241

53

15

120

53

1

1

0

0

0

POVT-46-2013-74
2013

Permanecia em análise no final de 2013 uma candidatura do primeiro Aviso, que é da responsabilidade de uma
empresa privada concessionária do Município de Gondomar 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, apesar do trabalho realizado com
o beneficiário pela APA, IP e da colaboração da ERSAR.
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Relativamente ao segundo Aviso, ainda se encontravam por decidir, no final de 2013, onze operações, que
respeitam a segundas fases de investimentos cuja primeira fase já está a ser financiada por este Programa.
Dado o adiamento dos planos de investimento do Grupo AdP e o atraso na execução das operações relativas às
1ª fases, já em 2014, foi desencadeado um processo de não aceitação das candidaturas com fundamentação na
não exequibilidade dos investimentos propostos durante a vigência do atual período de programação.

Quadro 33 | Ponto de situação dos Avisos do Domínio de Intervenção Ciclo Urbano da Água
Dotação
de cada
Aviso
(Fundo)
(Mil €)

Avisos

Data
Abertura

Data
Encerramento

VT-46-2008-13

01-Abr-08

29-Ago-08

803.000

VT-46-2009-27

01-Jul-09

30-Dez-09

520.000

VT-46-2012-52

22-Out-12

30-Nov-12

VT-46-2012-53

22-Out-12

VT-46-2013-74

10-Dez-13

Candidaturas

Aprovações

Indicadores Financeiros

EX
(Mil €)

PG
(Mil €)

Taxa
Compromisso
(%)

235.121

177.399

185.136

29%

22%

75%

465.708

157.925

187.040

90%

30%

34%

3

45.000

25.829

33.128

100%

57%

57%

9

6.000

1.491

1.603

100%

25%

25%

Fundo
(Mil €)

nº

Fundo
(Mil €)

121

546.655

35

147

1.580.993

88

45.000

25

87.227

30-Nov-12

6.000

50

30.675

30-Dez-13

1.935

1

1.933

nº

Execução

Taxa
Execução
(%)

Taxa
Realização
(%)

Regulamento "Rede Estruturante de Abastecimento de
Água e Saneamento"

344

2.247.484

135

751.830

362.644

406.907

48%

Projetos transitados do POR (2012)

51

40.006

51

37.670

29.188

30.045

77%

Projetos transitados do POR (2013)

71

63.271

71

63.495

56.544

54.870

89%

166

134.825

41

28.128

4.566

4.639

288

238.102

163

129.293

90.298

89.555

70%

632

2.485.585

298

881.122

452.941

496.462

51%

VT-54-2012-49

18-Set-12

30-Nov-12

25.000

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

113%

18%

16%

Dado tratar-se de um domínio concorrencial com elevado volume de procura – facilmente constatável pelo
Fundo associado às candidaturas apresentadas em cada um dos avisos –, a taxa de admissibilidade das
candidaturas é de 58% e a taxa de aprovação bruta de 55%, sendo dos domínios (logo a seguir aos
Equipamentos Estruturantes para o Desenvolvimento Urbano), com um nível de não admissibilidade/não
seleção mais elevado (vide Anexo XII).
Os valores aprovados até 31 de Dezembro de 2013 correspondem a 35% do total de Fundo que constituiu a
procura deste Eixo e a taxa de realização ascende a 51% (no final de 2012, situava-se em 34%, verificando-se
um crescimento de 17 p.p.). Como podemos constatar, as taxas de realização dos Avisos de abertura relativos
às tipologias de intervenção que transitaram dos PO Regionais são mais elevadas que as das tipologias relativas
à Rede Estruturante de Abastecimento de Água e Saneamento (uma parte significativa das operações
transitadas em 2013 está concluída), o que justifica, em parte, a taxa de realização do domínio alcançada em
2013.
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Quadro 34 | Fundo comprometido e executado no Ciclo Urbano da Água
Unid: €
Eixo II - Ciclo Urbano da Água
2012

Variação
2013/2012

2013

Total

Transições
entre PO

Novas
Aprovações

Descativações

Total

(%)

Fundo
Comprometido

767.352.430

63.494.852

79.127.548

-28.852.761

881.122.068

15%

Fundo
Executado

258.014.893

452.941.257

76%

O nível de compromisso deste Domínio de Intervenção registou um acréscimo de 15%, em virtude das
operações transitadas dos PO Regionais e da aprovação das novas candidaturas entradas ao abrigo dos Avisos
de 2012.
No que respeita à execução, este Domínio registou um crescimento de 76% face a 2012 (em 2012, face a 2011,
o crescimento tinha sido de 72%), devendo-se este progresso assinalável à execução das operações transitadas
(56 milhões de euros) e à evolução muito positiva da execução das operações aprovadas pelo POVT. Os
pagamentos na modalidade de Top-Up, que neste domínio ascenderam a 32 milhões de euros em 2013 e o
financiamento através do EQ-BEI, que até ao final de 2013 desembolsou 22,7 milhões de euros relativamente
aos empréstimos concedidos, 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 o grau de
contratação revelado pelos indicadores de Eixo Prioritário face às metas e da evolução da realização daqueles
indicadores e dos Indicadores Comuns Comunitários aplicáveis a esta área de intervenção (tabela 3.2).
Senão vejamos: os indicadores de Eixo 10. Km de Rede de Abastecimento de Água (nova ou a
reabilitar/intervencionar) nos sistemas em baixa e alta e 11. Km de Coletores de drenagem de águas residuais
(novos ou a reabilitar/intervencionar) revelam um grau de contratação face à meta de 130% e de 123%,
respetivamente e o indicador 12. Nº de Estações de Tratamento de Águas Residuais construídas/remodeladas,
de 108%.
Relativamente ao avanço da implementação no terreno das infraestruturas financiadas e à relação entre o que
está contratado e o que se encontra realizado, verificamos que, o indicador 10. Km de Rede de Abastecimento
de Água (nova ou a reabilitar/intervencionar) nos sistemas em baixa e alta passa de um grau de concretização
da realização contratada de 28% em 2012 para 60% em 2013 (a realização contratada aumenta de 640 km para
1.853 km) e o indicador 11. Km de Coletores de drenagem de águas residuais (novos ou a
reabilitar/intervencionar) passa de um grau de concretização da realização contratada de 30% em 2013 para
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71% em 2013

20.

Das 477 ETAR construídas/reabilitadas que se prevê concretizar no âmbito das operações

contratadas 359 encontram-se concretizadas no final de 2013.
Se, no grau de contratação face à meta, o contributo das operações que transitaram em 2013 dos PO Regionais
e das 53 operações aprovadas em 2013 foi determinante, no caso do grau de concretização da realização
contratada, o avanço dos projetos no terreno é evidente – 190 operações concluídas das 298 aprovadas, ou
seja, 64%, quando em 2012 estavam concluídas cerca de 35% das operações aprovadas.
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 4,1 milhões de pessoas
(ultrapassando a meta de 3,5 milhões de pessoas servidas em 2015), das quais 1,8 milhões não beneficiavam
deste serviço antes da concretização das intervenções a financiar. Ou seja, um acréscimo no nível de
atendimento de cerca de 44%. 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
1,7 milhões de pessoas (ultrapassando a meta de atendimento para 2015, que se fixa em 1,6 milhões de
pessoas que passam a beneficiar de sistemas públicos de abastecimento de água).
Em 2013, com a transição de mais 71 operações relativas à designada “vertente em baixa” das infraestruturas
de abastecimento de água e saneamento e a aprovação de 41 novas operações desta tipologia, na medida em
que algumas destas operações são complementares a outras 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 de sistemas públicos de abastecimento
de água e de tratamento de águas residuais – 1.226.083 e 1.974.672, 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.
O domínio de intervenção Rede Estruturante de Abastecimento de Água e Saneamento, do Eixo II do POVT, foi
concebido, quer no texto do Programa quer no Regulamento Específico de 2008 que o operacionalizou, de
forma a abranger todos os beneficiários (ou entidades gestoras, na terminologia do setor) que naquela data
tivessem responsabilidades na gestão e exploração da vertente em alta, e em baixa em modelo verticalizado
nas Regiões do Norte, Centro e Alentejo ou integrado por complementaridade na área Metropolitana de Lisboa
e Algarve.
Se avaliadas as entidades do setor que poderiam beneficiar do apoio do POVT, verifica-se que a lista é
completamente abrangente, excluindo apenas as entidades gestoras que pelo facto de gerirem infraestruturas

20

Os mesmos valores são também contabilizados como Indicadores Comuns Nacionais, apresentados com as referências
VT-ICN-Tri-011 e VT-ICN-Tri-012 no Anexo I a este relatório.
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de natureza privada, não poderiam beneficiar de um programa exclusivamente direcionado para apoio a
infraestruturas públicas como o POVT.
As caraterísticas abrangentes do POVT no Domínio do Ciclo Urbano da Água tornaram-se ainda mais vincadas
após as reprogramações técnica e estratégica ocorridas em 2011 e 2012, através das quais o POVT passou a ter
a responsabilidade de apoiar os investimentos públicos neste domínio em todas as suas vertentes, e
naturalmente todas as entidades gestoras a operar no setor.
Socorrendo-nos dos últimos dados disponibilizados pela entidade reguladora (ERSAR,) existiam em 2011 em
Portugal Continental 302 entidades gestoras, das quais se estima que 297

21

seriam passíveis de ver os seus

investimentos apoiados pelo POVT.
22

Neste contexto, os Avisos abertos em 2012 e as candidaturas transitadas abrangeram 131 entidades gestoras,
tendo sido submetidas 327 candidaturas, das quais 164 se encontram em execução, encontrando-se 36 em
análise. As restantes candidaturas foram excluídas não pela natureza de entidades mas por questões
relacionadas diretamente com as caraterísticas dos projetos.

BOAS PRÁTICAS
Um dos princípios que norteou o PEAASAR foi garantir a funcionalidade e operacionalidade das infraestruturas em alta já
existentes e que foram em grande parte disponibilizadas com o apoio do Fundo de Coesão II.
Neste sentido, uma das condições para a aprovação das candidaturas quer em baixa quer no modelo verticalizado no POVT, foi
sempre garantir que existiam a montante ou a jusante, conforme se tratasse de redes de abastecimento de água ou de
saneamento de águas residuais, as infraestruturas necessárias para garantir o abastecimento de água ou o tratamento dos
efluentes recolhidos e que estas últimas garantiam o cumprimento da qualidade do serviço exigível.
Nesta fase do programa, pode afirmar-se com propriedade que o acolhimento aos projetos transitados dos Programas Regionais
(122 operações na vertente em baixa), e a aprovação das candidaturas na vertente em baixa durante o ano de 2013 (42
operações), materializou o esforço do POVT para garantir a complementaridade das infraestruturas financiadas e que se traduziu
no acréscimo de ligações aos Sistemas Multimunicipais, dos quais, a grande maioria concluiu o seu programa de investimentos
com o apoio do POVT.
O resultado destes investimentos traduz-se numa melhoria da qualidade do serviço às populações, proporcionando, sobretudo na
vertente de saneamento, um destino adequado ao tratamento do efluente recolhido, contribuindo para a eliminação de
infraestruturas que não garantiam um mínimo de qualidade, na sua maioria fossas séticas, e promovendo a utilização de
infraestruturas já existentes capazes de garantir um serviço com qualidade.
Este contributo deve também ser visto do lado da sustentabilidade do setor, melhorando os níveis de utilização das infraestruturas
construídas e racionalizando os meios humanos e materiais envolvidos na prestação do serviço.

21

Excluídas as entidades gestoras de infraestruturas privadas.

22

A inclusão de dados da procura dos Avisos em 2008 e 2009 introduziriam distorções já que foi apresentado um número

significativo de candidaturas às redes em baixa que apenas eram elegíveis aos PO Regionais.
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3.2.2.2 P ROTEÇÃO C OSTEIRA

Neste Domínio de Intervenção, o ano de 2013 foi marcado por vários acontecimentos que influenciaram a sua
performance:


Aprovação, entre fevereiro e março de 2013, de 10 operações apresentadas no âmbito do
Aviso/Convite dirigido à APA, I.P e às várias Sociedades Gestoras de operações POLIS Litoral, em
Setembro de 2012;



Aumento das taxas de comparticipação para as entidades que integram o perímetro de consolidação
das contas públicas (APA, Sociedades Polis Litoral e Direção Geral do Território), por razões que
decorreram da necessidade de cumprimento dos objetivos e metas definidos para a execução do
Orçamento de Estado para 2013, para 100% (operações não concluídas e com execução), que levaram
a um acréscimo no Fundo comprometido de 15,349 milhões de euros;



Descompromisso de 1,7 milhões de euros de Fundo de Coesão, resultante de quebras de execução.

No final de 2013, todos os Avisos de Abertura estavam decididos, tendo este domínio de intervenção uma taxa
de admissibilidade de 86% e uma taxa de aprovação bruta de 85%, o que é ilustrativo de um domínio cuja
tipologia de intervenções é da responsabilidade de beneficiários específicos (APA e Sociedades Polis Litoral, na
sua esmagadora maioria) e que visam concretizar as ações prioritárias no plano setorial de valorização do
litoral (Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral 2012-2015, que reviu o Plano de Ação 2007-2013).

Quadro 35 | Ponto de situação dos Avisos do Domínio de Intervenção Proteção Costeira
Dotação
de cada
Aviso
(Fundo)
(Mil €)

Avisos

Data
Abertura

Data
Encerramento

VT-33-2007-04

28-Dez-07

29-Fev-08

25.000

VT-33-2008-17

16-Jun-08

15-Set-08

VT-33-2009-25

11-Mai-09

VT-33-2010-33

Candidaturas

Aprovações

Execução

Taxa
Compromisso
(%)

Taxa
Execução
(%)

Taxa
Realização
(%)

15.568

93%

64%

68%

24.756

24.141

51%

41%

81%

35.149

23.032

23.349

117%

77%

66%

12.921

8.120

8.183

37%

23%

63%

1.191

630

1.132

nº

Fundo
nº
(Mil €)

Fundo
(Mil €)

9

19.666

6

23.295

15.935

60.000 13

30.566 10

30.628

15-Set-09

30.000 18

35.524 15

17-Mai-10

30-Jun-10

35.000 15

26.587 11

VT-33-2010-34

24-Mai-10

04-Jun-10

Convite

1

504

VT-33-2011-42

30-Mai-11

03-Jun-11

Convite

1

720

VT-33-2011-45

17-Out-11

19-Out-11

Convite

1

VT-33-2012-47

17-Set-12

16-Nov-12

267

1

Indicadores Financeiros

EX
(Mil €)

PG
(Mil €)

53%

Desistida
1

381

360

360

89.000 10

118.813 10

78.709

3.112

9.808

TOTAL 68

232.646 54

182.274

75.945

82.540

95%
88%

3%

4%
42%

A 31 de dezembro de 2013, estavam comprometidos neste domínio de intervenção cerca de 182,3 milhões de
euros de Fundo de Coesão e executados 75,9 milhões de euros, o que corresponde a uma taxa de realização de
42%. Esta taxa de realização é inferior em 18 p.p. à registada em 2012 (60%), pois existiu uma variação de 103%
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no fundo comprometido entre 2012 e 2013, como se pode verificar no quadro seguinte, por dois motivos:
novas aprovações e aumento da taxa de cofinanciamento das operações aprovadas.

Quadro 36 | Fundo comprometido e executado na Proteção Costeira
Unid: €
Eixo II - Proteção Costeira
2012

Variação
2013/2012

2013

Total

Aumento de
Taxa para 100%

Novas
Aprovações

Descativações

Total

(%)

Fundo
Comprometido

89.902.682

15.349.133

78.708.833

-1.686.923

182.273.724

103%

Fundo Executado

53.827.788

75.945.286

41%

Como se pode verificar pelo Quadro nº 36, a variação no montante de fundo executado foi muito positiva
(aumento de 41% relativamente ao fundo executado em 2012), o que beneficiou, para além da evolução no
grau de implementação das operações, do efeito do aumento da taxa de comparticipação das operações para
100%.
Os montantes pagos a título de Top-Up, no valor de 1,7 milhões de euros e o pagamento imediato que resultou
da reprogramação das operações para uma taxa de cofinanciamento de 100%, que ascendeu a 8,9 milhões de
euros (59% do fundo comprometido com o aumento de taxa, dado o avanço na execução das operações que
beneficiaram deste aumento), foram muito importantes para a introdução de liquidez nos beneficiários deste
domínio. É também de referir que a introdução da possibilidade de pagamento de adiantamentos justificáveis a
90 dias como medida de estímulo à execução, resultou no pagamento de 7 milhões de euros às entidades da
Administração Pública Central – APA e Sociedades Polis Litoral.
No que respeita ao contributo desta área de intervenção para os indicadores de realização e de resultados do
Eixo II, destaca-se o aumento da realização contratada na extensão de costa onde as intervenções reduziram o
risco associado à dinâmica costeira, de 57,78 km para 277,26 km, por via da aprovação das 10 operações
referidas anteriormente, sendo que já se encontram concretizados 49,98 km. No que respeita à extensão de
costa intervencionada para contenção ou diminuição da ocupação antrópica em área de risco, não existiu
nenhuma evolução face a 2012, quer no que respeita à realização contratada, quer no que respeita à realização
executada (indicadores de Eixo Prioritário 14 e 15 e Comuns Nacionais VT-ICN-AAE-023 e VT-ICN-AAE-024 que
constam do Anexo I a este relatório)
Estão concluídos 26 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 reforço
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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 109.025 pessoas.
No caso do core indicator 33 - População que beneficia de medidas de proteção contra incêndios e outros
23

riscos naturais e tecnológicos (exceto cheias e inundações) , das 2.978.889 pessoas beneficiadas de medidas
de proteção decorrentes destas operações no âmbito da proteção costeira, 775.872 já beneficiam destas
medidas por via da conclusão das intervenções.
Relativamente ao contributo das operações deste domínio de intervenção para a igualdade de oportunidades e
não discriminação, é relevante o contributo dado pelas operações integradas de requalificação do litoral de
natureza imaterial – estudos, planos e projetos de preparação das respetivas intervenções (empreitadas),
principalmente, as operações das Sociedades Polis, continuando a destacar-se a operação POVT-12-0233FCOES-000058 - Medidas Corretivas da Erosão e Defesa Costeira no Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, cujo
número de postos de trabalho preenchido por mulheres, é superior ao de homens, ainda que criados
temporariamente, em fase de realização da operação. Para além disso, destaca-se também o contributo para a
igualdade de oportunidades dado pela operação POVT-12-0233-FCOES-000044 – Defesa e Valorização da
Marginal da Ria - Entre o Chegado e a Ribeira de Pardelhas que se encontra concluída física e financeiramente,
através do reforço da marginal incluindo a mobilidade ciclável, dotando uma infraestrutura com equipamentos
acessível a todo tipo de público, visitantes e população residente, com condições de acesso adequadas à
população de mobilidade reduzida, permitindo também gerar dois postos de trabalho temporários distribuídos
pelo sexo feminino e masculino de forma igualitária.

BOAS PRÁTICAS

DEFESA E VALORIZAÇÃO DA MARGINAL DA RIA – NA CAMBEIA E ENVOLVENTE
POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO - SOCIEDADE PARA A REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA RIA DE AVEIRO, S.A.
INVESTIMENTO TOTAL 1.632.547 € | FUNDO DE COESÃO 1.632.547 €

23

Para este indicador contribuem as operações de Prevenção e Gestão de Riscos, e as operações do domínio da proteção
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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A margem da ria de Aveiro, na zona da Cambeia e envolvente, apresentava graves problemas de degradação ambiental,
associados à erosão das motas de defesa com a consequente invasão de terrenos agrícolas. Estas motas funcionam igualmente
como caminhos rurais que se encontravam fortemente degradados, apresentando em grande parte dos seus troços um perigo
eminente para a circulação de pessoas e veículos, existindo determinados percursos em que a degradação era de tal maneira
intensa que a acessibilidade já não era possível independentemente do meio com que se pretende efetuar a mesma. Todo este
processo erosivo apresentava, para além das consequências diretas relacionadas com risco de pessoas e bens, implicações
indiretas nas infraestruturas hidráulicas existentes e responsáveis pelo controle dos fluxos de águas salobras e salgadas.
Assim, esta operação permitiu intervir na recuperação ambiental e na proteção de todo este troço marginal à ria, através da
colocação de enrocamento em pedra, nos troços cuja influência das correntes se faz sentir com maior intensidade, e da
pavimentação e tratamento de um espaço junto ao cais do Chegado, destinado à instalação de pequenos armazéns de apoio à
atividade piscatória. Nos restantes troços, a recuperação será feita com recurso a aterro com materiais provenientes do leito da
margem adjacente.
Destaca-se nesta operação o seu carácter complementar com efeitos multiplicadores, uma vez que apresenta relações físicas com
a operação "Defesa e Valorização da Marginal da Ria - entre Cais do Chegado e a Ribeira de Pardelhas” e com um conjunto de
ações previstas no Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro. A presente operação
resume-se à recuperação/reconstrução de motas de proteção das margens da ria incluindo a valorização dos caminhos e
infraestruturas existentes sobre as mesmas, para a mobilidade pedonal e ciclável.
Trata-se também da concretização física dos estudos e projetos já desenvolvidos no âmbito de outra operação em execução no
POVT (POVT-12-0233-FCOES-000027) que contem as ações imateriais ao nível de estudos de base e elaboração de projetos de
execução que constituem as peças técnicas de suporte que deram origem às empreitadas, incluindo a que consta na presente
operação.
O caráter inovador e os fatores de sucesso da operação que levam à classificação como “boas práticas” situam-se em três níveis:


Génese da entidade beneficiária - uma vez que trata-se de uma sociedade de capitais exclusivamente públicos, com a
participação maioritária do Estado (Ministério do Ambiente) e minoritária dos municípios territorialmente abrangidos,
envolvendo assim diferentes entidades com relevância e responsabilidades no território da Ria Aveiro, e que participam
na Sociedade através do Conselho Consultivo (ICNF, APA / ARH Centro, CCDR Centro, IPTM, Turismo de Portugal, AdP,
Autoridade Marítima Nacional), para a implementação de uma estratégia supramunicipal e intersectorial. A adoção
deste modelo consubstancia o primeiro exemplo de uma associação formal entre o Estado e uma Comunidade
Intermunicipal para a realização de uma operação de requalificação e valorização da orla costeira;



Metodologia de intervenção - uma vez que trata-se de uma operação integrada de requalificação e valorização do
litoral para um espaço considerado de intervenção prioritária – Ria Aveiro, decorrente do Programa Polis Litoral (RCM
90/2008), em que foram estabelecidas as prioridades setoriais no Plano Estratégico da Operação Polis Litoral Ria de
Aveiro, demonstrando que é exequível a resolução dos problemas do litoral à escala supramunicipal, passando pela
adoção de um conjunto de medidas integradas tanto para a correção de situações de risco como para o ordenamento e
requalificação das frentes marítimas;



Execução da empreitada - incluiu a adoção de práticas de construção sustentável, a operação encontra-se fisicamente
concluída, tendo decorrido a sua execução de acordo com o previsto, cumprindo os objetivos e os prazos estabelecidos,
a sua inauguração ocorreu no dia 15/03/2014.

3.2.2.3 R ECUPERAÇÃO DO P ASSIVO A MBIENTAL

Durante o ano de 2013, existiu um novo fator que influenciou o desempenho deste domínio de intervenção e
que se prende com a transição de 8 operações dos Programas Operacionais Regionais do Norte e do Centro, na
área de intervenção relativa a Reabilitação de Locais Contaminados e Zonas Extrativas, o que implicou um
aumento de 5,4 milhões de euros no compromisso deste domínio e de 3,1 milhões de euros na sua execução.
Para além deste fator, existiram outros que podemos destacar tais como:

157

Programa Operacional Temático Valorização do Território



Abertura, no final do ano, de um Aviso/Convite à Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A (EDM)
para a apresentação de candidaturas para aprovação em regime de overbooking, relativas a ações
prioritárias de reabilitação de passivos ambientais localizados em zonas extrativas, que não foi
possível decidir até ao final de 2013, dado que não existiu tempo útil para o efeito;



Reforço de operações já aprovadas no montante de 5,2 milhões de euros, de modo a complementar
as operações já aprovadas, que diziam respeito a estudos e projetos, com as intervenções de caráter
material que concretizam as conclusões daqueles documentos.

Quadro 37 | Ponto de situação dos Avisos do Domínio de Intervençã o Recuperação do Passivo Ambiental

Avisos

Data
Abertura

Data
Encerramento

VT-34-2008-10

17-Mar-08

15-Dez-08

VT-34-2009-29

05-Ago-09

VT-34-2010-39

Dotação
de cada
Aviso
(Fundo)
(Mil €)

Candidaturas

Aprovações

Execução

Indicadores Financeiros
Taxa
Compromisso
(%)

Taxa
Execução
(%)

Taxa
Realização
(%)

6.698

17%

7%

43%

19.088

24.858

48%

24%

51%

1.214

1.112

1.193

3%

3%

92%

1

11.145

0

0

97%

0%

0%

88.717

22

65.668

27.061

32.749

41%

8

6.336

8

5.356

3.065

3.055

57%

8

6.336

8

5.356

3.065

3.055

57%

TOTAL 38

95.053

30

71.024

30.126

35.803

42%

nº

Fundo
(Mil €)

nº

Fundo
(Mil €)

95.000

11

18.696

9

15.879

6.861

26-Fev-10

78.000

9

45.177

9

37.430

23-Ago-10

29-Out-10

35.000

4

3.355

3

VT-34-2012-46

18-Abr-12

18-Mai-12

11.500

1

11.204

VT-34-2013-72

26-Nov-13

30-Dez-13

10.285

5

10.285

30

Projetos Transitados do POR (2013)
Regulamento "Reabilitação de Locais Contaminados
e Zonas Extrativas"

Regulamento "Recuperação do Passivo Ambiental"

EX
(Mil €)

PG
(Mil €)

No final do ano de 2013, encontrava-se por decidir o Aviso/Convite aberto para a EDM, SA, estando os
restantes decididos, tendo o domínio de intervenção, como podemos ver no Anexo XII, uma taxa de
admissibilidade e de aprovação bruta de 94%.
Apesar de ter existido um acréscimo no nível de compromisso face a 2012 (cresceu 17%), crescimento esse
tributário das transições de operações para o POVT e do reforço de algumas operações aprovadas, o acréscimo
na execução – aumenta 39% face a 2013 e posiciona a taxa de realização do domínio de intervenção nos 42%
(acréscimo de 10 p.p. relativamente a 2012), revela o progresso que existiu na implementação no terreno das
operações cofinanciadas e no facto das operações transitadas já terem um elevado nível de execução (57%,
como podemos verificar no Anexo III a este relatório).
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Quadro 38 | Fundo comprometido e executado na Recuperação do Passivo Ambiental
Unid: €
Eixo II – Recuperação do Passivo Ambiental
2012

Variação
2013/2012

2013

Total

Aumento de Taxa
para 100%

Novas
Aprovações

Reforços

Total

(%)

Fundo
Comprometido

60.468.457

8.820

5.355.957

5.191.196

71.024.429

17%

Fundo Executado

19.487.930

27.060.968

39%

Este avanço foi possível com a introdução de liquidez nos principais beneficiários deste domínio,
nomeadamente na EDM que, não obstante ter mantido a taxa de cofinanciamento de 70%, beneficiou de
pagamentos a título de adiantamento na modalidade Top-Up realizados, que ascenderam a 2,7 milhões de
euros (24% do montante total de pagamentos efetuados).
No que respeita ao contributo deste Domínio de Intervenção para a concretização do Eixo Prioritário II,
destaca-se o aumento do número de projetos relativos a recuperação de áreas contaminadas, de 11 em 2012
para 13 em 2013 e do número de projetos relativos a reabilitação de áreas mineiras degradadas, que passou de
11 em 2012 para 17 em 2013, o que se explica pelo contributo dos projetos que transitaram dos PO Regionais –
2 relativos à recuperação de áreas contaminadas e 6 relativos a áreas mineiras degradadas.
A concretização no terreno das operações é evidente – destaca-se a conclusão de mais 3 projetos de
recuperação de áreas contaminadas face a 2012- Recuperação paisagística da pedreira junto às gravuras de
Lomar, Projetos e Obras em Pedreiras Abandonadas da Região Centro - 1ª Fase, Estratégia de Recuperação
Ambiental do RIO (projetos transitados dos PO Regionais) e de mais 4 projetos de reabilitação de áreas
mineiras degradadas - Recuperação Ambiental da Área Mineira de Senhora das Fontes, Trabalhos de Segurança
em Nove Áreas Mineiras da Região Norte, Trabalhos de Segurança em Oito Antigas Áreas Mineiras da Região
Centro, Substituição de Solos de Cultivo e Atuações em Origens de Água para Rega nas Áreas Mineiras dos
Radioativos (estes últimos três, transitados dos PO Regionais).
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 2013 a mesma atingiu 11,71 km2
para uma realização contratada de 15,2 km2, que aumenta face a 2012 (8,22 km2) pelo contributo das
operações que transitaram dos PO Regionais.
Na tipologia de projetos neste domínio, não se verifica um forte contributo para a temática da Igualdade de
Oportunidades, tendo em conta que se trata de intervenções de requalificação ambiental de áreas mineiras
abandonadas ou, de intervenções em solos contaminados com resíduos perigosos, e como tal as
qualificações/funções exigidas, nem sempre integram o género feminino, apesar de que nas funções de
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acompanhamento financeiro, fiscalização, realização de estudos técnicos, é relevante, a contribuição dos
recursos humanos do sexo feminino, com qualificações superiores.

BOAS PRÁTICAS

REMOÇÃO DE RESÍDUOS DEPOSITADOS NO VAZADOURO CENTRAL E NAS ZONAS NASCENTE E POENTE DO VAZADOURO 1 DOS
TERRITÓRIOS DA EX-SIDERURGIA NACIONAL
EGF, SNEGES, URBINDÚSTRIA, A.C.E.
INVESTIMENTO TOTAL 12.974.400 € | FUNDO DE COESÃO 9.082.080 €

Na Recuperação de Passivos Ambientais, na vertente de solos contaminados, evidencia-se a operação “Remoção de Resíduos
Depositados no Vazadouro Central e nas Zonas Poente e Nascente do Vazadouro 1 dos territórios da ex-Siderurgia Nacional.
A presente operação consiste numa intervenção física, com vista à recuperação do passivo ambiental existente nos territórios da
ex-Siderurgia Nacional, através da remoção dos resíduos depositados no Vazadouro Central e no Vazadouro I (subdividido em
zonas nascente e poente), bem como o seu transporte e entrega em destino final adequado, para
valorização/tratamento/eliminação dos focos de contaminação em sítios e solos contaminados, considerados de intervenção
prioritária a nível nacional.
Esta operação surgiu na sequência de uma outra operação (POVT-03-0234-FCOES-000009), também aprovada pelo POVT e que
consistiu no desenvolvimento do “Estudo Final de Caracterização do Estado de Contaminação dos Solos e Águas Subterrâneas” que
permitiu proceder à avaliação do risco e definição de cenários de descontaminação.
Assim, esta operação constitui um exemplo de boas práticas, uma vez que consiste na 1.ª fase de intervenção nos territórios da exSiderurgia Nacional, incluindo a descontaminação dos solos, com vista à recuperação ambiental da área intervencionada,
contribuindo desta forma para a prevenção de riscos, valorização ambiental e socioeconómica do território, proporcionado
melhores condições para o uso futuro do solo, de modo a garantir a preservação do território, eliminando a e inerentes fatores de
risco que constituem ameaça para a saúde e segurança públicas.
Com a realização desta operação é expectável a redução significativa do risco associado de contaminação de solos e meios hídricos
e consequentemente às pessoas e bens.
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3.2.2.4 P REVENÇÃO E G ESTÃO DE R ISCOS

Este domínio de intervenção ficou marcado por várias alterações ocorridas durante o ano de 2013 e que
marcaram o seu desempenho no decurso daquele ano:


Abertura, em 2013, de 8 Avisos para a apresentação de candidaturas, com objetivos e destinatários
diversos:
a) Aviso/Convite dirigido à ANPC para elaboração de cartografia temática de riscos;
b) Aviso/Convite dirigido à DGIE para aquisição de equipamentos terminais de comunicação de
tecnologia digital TETRA do SIRESP;
c) Aviso/Convite dirigido à APA para reabilitação e operacionalização das Estações Automáticas das
Redes de Monitorização Hidrometeorológicas (Aviso decidido no final do ano de 2013);
d) Aviso/Convite dirigido às CIM e às Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto para a aquisição de
equipamentos de proteção individual;
e) Aviso para Municípios e Associações Humanitárias de Bombeiros para a construção de
infraestruturas de proteção civil;
f) Aviso/Convite à ANPC para a implementação do Sistema de Apoio à Decisão e Monitorização de
Incêndios Florestais por Espectrometria Ótica no Parque Nacional Peneda Gerês (Aviso decidido no
final do ano de 2013);
g) Aviso/Convite à DGIE para a requalificação e reorganização dos Comandos Distritais de Operações
de Socorro;
h) Aviso/Convite à ANPC para a aquisição de meios aéreos ligeiros de combate aos incêndios (este
último ainda a decorrer no final do ano de 2013);



Transição de 75 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, intervenções de requalificação dos Centros
Municipais de Proteção Civil e aquisição de veículos para operações de proteção civil;



Aumento das taxas de comparticipação para 100% para as operações não concluídas e com execução, da
responsabilidade das entidades da Administração Central do Estado que integram o perímetro de
consolidação das contas públicas (Autoridade Nacional de Proteção Civil, Direção Geral de Equipamentos
e Infraestruturas e Direção Geral do Território);



Aprovação de 8 operações, 5 das quais ainda relativas ao Aviso POVT-35-2010-35 e uma relativa ao Aviso
POVT-35-2009-28.

No que respeita ao ponto de situação dos Avisos, em 2013 é a que se apresenta no Quadro nº 39.
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Quadro 39 | Ponto de situação dos Avisos do Domínio de Intervenção Prevenção e Gestão de Riscos
Candidaturas

Avisos

Data
Abertura

Data
Encerramento

Dotação
de cada
Aviso
(Fundo)
(Mil €)

VT-35-2008-14

01-Abr-08

30-Jun-08

VT-35-2008-19

16-Dez-08

VT-35-2009-28

Aprovações

Execução

Taxa
Compromisso
(%)

Taxa
Execução
(%)

Taxa
Realização
(%)

22.186

91%

66%

72%

35.340

35.300

119%

88%

74%

41.106

15.372

16.248

82%

31%

37%

26.583

14.642

15.831

89%

49%

55%

nº

Fundo
(Mil €)

nº

Fundo
(Mil €)

35.000

33

47.265

14

31.987

23.055

01-Mar-09

40.000

71

45.006

49

47.694

06-Jul-09

26-Out-09

50.000

58

47.217

43

VT-35-2010-35

14-Jun-10

01-Out-10

30.000

98

38.087

57

VT-35-2011-41

17-Jan-11

28-Jan-11

20.000

1

16.101

VT-35-2013-59

01-Mar-13

31-Mai-13

1.200

12

1.422

VT-35-2013-61

01-Mar-13

31-Mai-13

1.300

1

1.300

VT-35-2013-62

25-Mar-13

15-Abr-13

2.200

1

2.174

VT-35-2013-63

09-Abr-13

31-Jul-13

3.000

12

9.868

VT-35-2013-64

30-Mai-13

11-Jun-13

850

1

850

VT-35-2013-70

14-Out-13

31-Out-13

1.410

8

2.660

VT-35-2013-73

28-Nov-13

03-Jan-14

1.450

Regulamento "Prevenção e Gestão de Riscos"

1

Indicadores Financeiros

EX (Mil
€)

PG
(Mil €)

Desistida

1

2.174

0

0

99%

0%

0%

1

1.000

572

572

118%

67%

57%

1.268

297

213.217

165

150.543

88.980

90.137

59%

Projetos Transitados do POR (2012)

102

24.182

100

24.652

13.380

15.509

54%

Projetos Transitados do POR (2013)

75

14.415

75

15.405

11.445

11.625

74%

25

6.428

202

45.026

175

40.057

24.825

27.134

62%

499

258.243

340

190.600

113.805

117.271

60%

VT-36-2013-60

01-Mar-13

31-Mai-13

5.000

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

A taxa de admissibilidade e de aprovação bruta deste domínio de intervenção, quando considerado o números
de candidaturas é de 86% e 77%, respetivamente, o que, de entre os domínios concorrenciais, se apresentam
como das mais elevadas.
No que respeita aos Avisos relativos ao Regulamento Prevenção e Gestão de Riscos, a situação era a seguinte:

Quadro 40 | Ponto de situação do Domínio de Intervenção da Prevenção e Gestão de Riscos
Em análise
Aviso

Admissibilidade

Mérito

Não Admitidas /
Reprovadas /
Desistidas

Candidaturas

Aprovadas

POVT-35-2008-14

33

0

0

19

14

POVT-35-2008-19

71

0

0

22

49
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POVT-35-2009-28

58

0

0

15

43

POVT-35-2010-35

98

0

0

41

57

POVT-35-2011-41

1

0

0

1

0

POVT-35-2013-59

12

1

11

0

0

POVT-35-2013-61

1

0

1

0

0

POVT-35-2013-62

1

0

0

0

1

POVT-35-2013-63

12

9

3

0

0

POVT-35-2013-64

1

0

0

0

1

POVT-35-2013-70

8

8

0

0

0

POVT-35-2013-73

1

1

0

0

0

POVT-36-2013-60

25

1

24

0

0

Durante o ano de 2013, foram decididos todos os avisos abertos até ao final de 2011, encontrando-se por
decidir 6 dos 8 avisos abertos em 2013. Relativamente às 61 candidaturas entradas ao abrigo destes Avisos, no
final de 2013 duas encontravam-se aprovadas, 20 estavam em análise de admissibilidade e 39 em análise de
mérito.
Para o volume de compromissos do domínio de intervenção no final de 2013, 191 milhões de euros,
contribuíram vários fatores que se podem resumir da seguinte forma:

Quadro 41 | Fundo comprometido e executado na Prevenção e Gestão de Riscos
Unid: €
Eixo II - Prevenção e Gestão de Riscos
2012

Variação
2013/2012

2013

Total

Novas
Aprovações

Aumento de
Taxa para
100%

Transições
entre PO

Descativações

Total

(%)

Fundo
Comprometido

158.839.034

6.672.207

11.248.050

15.404.773

-1.563.890

190.600.174

20%

Fundo Executado

72.486.309

113.805.150

57%

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 100%, tendo a
aprovação de novas candidaturas uma expressão mais reduzida.
A evolução da execução do domínio de intervenção e o acréscimo de 57% de Fundo executado face a 2012
(41,3 milhões de euros de acréscimo) deve-se quer ao efeito do aumento da taxa de comparticipação, quer ao
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efeito da execução das operações transitadas, mas acima de tudo, à evolução registada na execução das
operações aprovadas pelo POVT. A taxa de realização do domínio de intervenção é de 60%, tendo crescido 14
p.p. face a 2012, o que se afigura bastante significativo, passando a existir um maior equilíbrio entre as taxas de
realização dos dois Regulamentos Específicos – 59% e 62%, para os Regulamentos Específicos Prevenção e
Gestão de Riscos e Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos – Ações Materiais, respetivamente.
Os pagamentos a título de adiantamento na modalidade top-up, que ascenderam a 1,8 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. Do
aumento das taxas de cofinanciamento para 100% das operações da responsabilidade das entidades da
Administração Pública Central que fazem parte do perímetro orçamental, resultou um encaixe de tesouraria de
4,4 milhões de euros, que que se revelou bastante importante para a capacidade de concretização dos projetos
da responsabilidade destas entidades.
No que respeita ao grau de concretização deste Domínio de Intervenção e o seu contributo para a performance
do Eixo II no final de 2013, temos a destacar a conclusão de 249 (99 em 2012) das 340 operações contratadas
no final de 2012, que se reflete igualmente no core indicator 31 - Nº de projetos (Prevenção de Riscos). A
realização executada do indicador de Eixo 19. Nº de projetos de prevenção e gestão de riscos naturais e
tecnológicos na área da proteção civil apoiados é tributária das operações que transitaram dos PO Regionais
em 2013, na sua maioria já concluídas fisicamente, embora ainda não encerradas formalmente.
Das 340 operações contratadas, 131 operações referem-se a infraestruturas de proteção civil construídas ou
requalificadas (das quais estão concluídas 91) e 184 operações referem-se a aquisição de equipamento
operacional (maioritariamente, aquisição de equipamento de proteção individual e aquisição de veículos para
operações de socorro no âmbito da proteção civil), das quais 158 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 8,4 milhões de pessoas que beneficiam de medidas contra incêndios e outros
riscos naturais e tecnológicos, dos 9,043 milhões previstos no âmbito das operações contratadas.

24

Estes

indicadores revelam, por um lado, a abrangência quase total do território (à escala continental) pelos
investimentos financiados na área da Prevenção e Gestão de Riscos, tendência esta reforçada com a transição
de 102 operações dos PO Regionais e a quase duplicação da população já beneficiada face a 2012 (8,4 milhões
de pessoas em 2013 contra 4,3 milhões de pessoas em 2012), o facto da operações que transitaram estarem,
na sua maioria, concluídas.

24

As quantidades apresentadas na tabela 3.2 relativas ao core indicator 33 incluem também as intervenções no âmbito da
protecção costeira, analisadas no ponto 3.2.2.2.
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BOAS PRÁTICAS

RESILIÊNCIA SETÚBAL +
MUNICÍPIO DE SETÚBAL
INVESTIMENTO TOTAL 2.757.587 € | FUNDO DE COESÃO 2.067.924 €

A intervenção visa o reforço da arquitetura e o desenvolvimento do sistema de informação de proteção civil, concelhia e regional,
incluindo as vertentes de comunicações, alerta, monitorização e localização, por via da aquisição de equipamento operacional de
proteção civil, veículos e equipamentos para operações de socorro.
Com efeito, a operação Resiliência Setúbal + garante a integração com o Sistema Nacional de Proteção Civil, assegurando o
cumprimento dos seus princípios, na medida em que permite o aumento da capacidade de intervenção e os níveis de segurança
pública das populações, e contribui, à sua escala, para o reforço do Sistema Nacional de Gestão de Emergência e para a Estruturação
da Rede Nacional de Proteção Civil.
A operação tem como suporte a estrutura da Câmara Municipal de Setúbal, que a promove, designadamente a Companhia de
Bombeiros Sapadores de Setúbal (CBSS) e o Serviço Municipal de Proteção Civil. A CBSS é composta por um corpo de bombeiros
profissionais dotados de formação específica e equipados para responderem às necessidades de socorro na sua área de intervenção.
Neste contexto, o Município de Setúbal pretende, igualmente, com esta operação, reforçar a estrutura de resposta às diversas fases
do ciclo da emergência – prevenção, preparação, socorro, recuperação e assistência –, elevando os níveis da sua organização da
segurança, na vertente safety, espelhada na linha de opções adotada, e enquanto órgão da administração local, adquirindo um
estatuto de município diferenciado, sendo um dos poucos a nível nacional que apresenta uma estrutura de resposta integrada às
diferentes fases do ciclo de emergência.
A concretização destes objetivos supra referidos passa pela aquisição de equipamentos e de serviços que visam a melhoria dos
sistemas de comunicação e de gestão de emergência, monitorização e alerta.
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3.2.2.5 V ALORIZAÇÃO DE R ESÍDUOS U RBANOS

O desempenho do domínio de intervenção Valorização de Resíduos ficou marcado pelos seguintes aspetos:


Aprovação de 15 operações relativas aos Avisos abertos em 2012, um relativo ao Regulamento Específico
Infraestruturas Nacionais para a Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos e outro relativo ao
Regulamento Específico Otimização da Gestão de Resíduos;



Transição de 35 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, produção de biogás de aterro e ações de sensibilização e divulgação);



Descativação de 16,5 milhões de euros, resultante de quebras de execução.

Quadro 42 | Ponto de situação dos Avisos do Domínio de Intervenção Valorização de Resíduos
Candidaturas

Avisos

Data
Abertura

Data
Encerramento

Dotação
de cada
Aviso
(Fundo)
(Mil €)

VT-59-2007-06

28-Dez-07

30-Abr-08

VT-59-2009-26

01-Jun-09

VT-59-2012-55

04-Dez-12

Taxa
Execução
(%)

Taxa
Realização
(%)

nº

120.000

8

148.907

4

86.495

82.705

81.913

72%

69%

96%

15-Set-09

20.000

8

62.643

7

48.215

31.871

34.370

241%

159%

66%

15-Jan-13

20.000

8

17.081

8

16.941

2.761

3.316

85%

14%

0%

228.631 19

151.651

117.338

119.599

77%
88%

Projetos Transitados do POR (2013)
15-Jan-13

PG
(Mil €)

Taxa
Compromisso
(%)

nº

24

EX
(Mil €)

Indicadores Financeiros

Fundo
(Mil €)

Projetos Transitados do POR (2012)

04-Dez-12

Execução

Fundo
(Mil €)

Regulamento "Infraestruturas Nacionais para a
Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos"

VT-60-2012-56

Aprovações

6

11.848

6

10.571

9.278

9.809

35

14.173 35

12.651

9.373

10.004

7

6.174

937

1.199

51

35.842 48

29.396

19.588

21.012

67%

TOTAL 75

264.474 67

181.047

136.926

140.612

76%

6.000 10

Regulamento "Otimização da Gestão de Resíduos"

9.821

74%
103%

16%

15%

Do ponto de vista dos Avisos, verifica-se que em 2013 foram decididos os dois Avisos abertos em 2012, sendo
que o Aviso aberto relativamente à área de intervenção da Otimização e Gestão de Resíduos tem uma taxa de
compromisso superior a 100% dado que o montante comprometido nas operações aprovadas é superior à
dotação do Aviso, por deliberação da Comissão Diretiva do POVT.
Apesar de se tratar de um domínio concorrencial, quer a taxa de admissibilidade das candidaturas, quer a taxa
de aprovação bruta, situa-se nos 89% (quando considerado o número de candidaturas).
No que respeita ao acréscimo da taxa de realização do domínio – 75,6% em 2013 e 62,6% em 2012, a mesma
beneficiou da execução já verificada nos projetos que transitaram dos PO Regionais para o POVT em 2013 e
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também do avanço na realização das operações aprovadas pelo POVT, como podemos constatar pela análise
da evolução da execução no quadro seguinte:

Quadro 43 | Fundo comprometido e executado na Valorização de Resíduos
Unid: €
Eixo II - Valorização de Resíduos Urbanos
2012

Variação
2013/2012

2013

Total

Novas
Aprovações

Transições
entre PO

Descativações

Total

(%)

Fundo
Comprometido

161.819.765

23.115.501

12.650.652

-16.539.110

181.046.808

12%

Fundo Executado

101.237.960

136.925.860

35%

Como se pode verificar, o montante comprometido aumentou 12% face a 2012, o que não constitui um
aumento muito expressivo do nível de compromisso, pois o fundo comprometido pelas transições dos PO
Regionais e pelas novas aprovações foi parcialmente “anulado” pelo nível de descativações que se verificou
neste domínio de intervenção (as descativações corresponderam a 46% do novo fundo comprometido).
No que respeita à execução, como já anteriormente verificámos, existiu a este nível um progresso significativo,
sendo o domínio de intervenção do Fundo de Coesão com uma taxa de realização mais elevada. Para este
desempenho – aumento de 35,7 milhões de Fundo de Coesão executado – contribuiu essencialmente o
progresso verificado na execução física das operações aprovadas pelo POVT e também a execução associada às
operações transitadas (9,4 milhões de euros).
Para o avanço verificado na execução deste domínio, contribuíram também os pagamentos efetuados na
modalidade de adiantamento top-up (2,7 milhões de euros) e o financiamento da contrapartida nacional
através do Empréstimo Quadro do BEI (até ao final de 2013, foi desembolsado, para 8 operações, um montante
de 15,3 milhões de euros), o que constitui um reforço de tesouraria das entidades beneficiárias deste domínio
que lhes permitiu implementar os projetos no terreno.
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 de 2013 do Programa, foi introduzido um novo indicador
(identificados a sombreado na tabela 3.2) - Acréscimo da capacidade instalada de valorização orgânica e
energética de RUB no âmbito dos projetos financiados pelo POVT e que tem como objetivo medir o impacte do
financiamento das infraestruturas de tratamento mecânico e biológico, no aumento da capacidade instalada de
valorização orgânica e energética de RUB.
No que respeita a este indicador, e dado que o mesmo foi introduzido na reprogramação de 2013, só
conseguimos recuar ao ano de 2012 para fazer a recuperação de histórico, no que respeita a quantidades de
realização contratada e de realização executada. Com o conjunto de operações aprovadas em 2013, as
operações cofinanciadas irão permitir um acréscimo de valorização orgânica e energética na ordem das 350 mil
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toneladas/ano (mais 10 mil toneladas/ano que em 2012), através do apoio à construção/ampliação de 15
unidades de tratamento mecânico e biológico. Com a conclusão de 8 operações, as 9 unidades de TMB já
apoiadas permitem um acréscimo da capacidade instalada de valorização orgânica e energética de 225 mil
toneladas/ano, tendo existido uma evolução face a 2012.
Com a aprovação de 8 novas operações no âmbito da área da Valorização de Resíduos, em 2013 é possível,
pela primeira vez, reportar informação relativa à capacidade instalada de produção de combustível derivado de
resíduos – 268 mil ton/ano, que resulta do contributo de 5 dessas novas operações - Centrais de preparação de
combustível derivado de resíduos (CDR) nos TMB de Aveiro e Coimbra, Unidade de produção de combustível
derivado de resíduos da Ambilital, Infraestruturas Complementares Unidade Tratamento Mecânico e Central
Valorização Orgânica da VALNOR, Valorização das Frações de matéria orgânica, recicláveis e de refugo para
CDR unidades de TM e TMB da Amarsul, Infraestruturas Complementares aos TMB da GESAMB, RESIALENTEJO
e AMCAL, em relação às quais podemos afirmar que já existe uma capacidade instalada de 10,38 mil
toneladas/ano, relativa à unidade de produção de CDR da Valnor que se encontra em exploração.
No que respeita à Capacidade instalada de produção de energia através do biogás (indicador de Eixo 27), o
aumento existente na capacidade de produção de 63.797 Mhw/ano em 2012 para 88.495 Mhw/ano em 2013,
deve-se quer à aprovação de quatro novas operação que contribuem para este objetivo (Centro
Electroprodutor do Sistema de Aproveitamento Energético do Biogás da CVO da Algar, Valorização Energética
do Biogás do Aterro Sanitário de Leiria (Células A,B e C), Projeto de Valorização Energética de Biogás de Aterros
da Resinorte, Otimização do Sistema de Valorização Energética de Biogás da Braval), quer à transição de
operações que contribuem também para este objetivo, com a instalação de 15 unidades de valorização
energética de biogás.
No que respeita à realização contratada, e considerando as operações já concluídas, ou não estando na sua
totalidade concluídas, já com as unidades de valorização do biogás em produção (8 unidades em operação),
verifica-se uma capacidade instalada de produção de energia de 56.630 Mhw/ano.
Em relação à Capacidade de tratamento das unidades de triagem, verificamos que a capacidade instalada
aumentou de 51 mil toneladas/ano em 2012 para 105 mil toneladas/ano em 2013, decorrente da aprovação de
novas operações e da transição de operações dos PO Regionais, que preveem a construção/ampliação de 17
unidades de triagem, estando já em funcionamento 12 unidades, que permitem processar cerca de 68 mil
toneladas de resíduos por ano.
Ainda neste domínio de intervenção, existem algumas alterações nas caraterísticas dos projetos
tradicionalmente apoiados pelo POVT, nomeadamente com a transição dos PO Regionais de operações
relativas ao apoio a intervenções que visem otimizar as redes existentes de recolha seletiva, designadamente,
as que permitam diversificar modos de recolha e fluxos de resíduos recolhidos seletivamente e a campanhas de
sensibilização, de âmbito regional ou local, orientadas para vários segmentos de público (doméstico, escolas,
comércio, associações empresariais, etc.), visando melhorar o comportamento ambiental dos cidadãos e das
empresas, divulgando informação sobre a sociedade da reciclagem e os novos padrões de consumo.
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No que respeita às intervenções para melhorar as redes existentes de recolha seletiva, verificamos o apoio a
cerca de 84 mil equipamentos, dos quais já se encontram instalados 83.500 equipamentos, que permitem, em
conjunto com as operações relativas à otimização das unidades de triagem, atingir um acréscimo de resíduos
separados na origem (indicador de eixo 30) de 20,49 mil toneladas/ano, valor que supera bastante a meta
definida, devido ao contributo das operações que transitaram dos PO Regionais.
As operações relativas às ações de sensibilização, que contribuem para os indicadores VT-ICN - Anual-020 Ações de sensibilização e estímulo à reciclagem e reutilização de resíduos e VT-ICN - Anual-021 - População
abrangida por ações de sensibilização e estímulo à reciclagem e reutilização de resíduos e apresentados no
Anexo I, permitem avançar que no seu conjunto, serão beneficiadas cerca de 1,5 milhões de pessoas através de
63 ações de sensibilização e estímulo à reciclagem e reutilização de resíduos, tendo já sido concretizadas 58
dessas ações e beneficiadas cerca de 891 mil pessoas.
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UNIDADE DE PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE RESÍDUOS
AMBILITAL – INVESTIMENTOS AMBIENTAIS NO ALENTEJO, EIM
INVESTIMENTO TOTAL 1.398.360 € | FUNDO DE COESÃO 1.188.606 €

No domínio da Valorização de Resíduos Urbanos, evidencia-se a operação ” Unidade de Produção de Combustível derivado de
resíduos (CDR) que foi concebida para o tratamento das frações segregadas (refugo) no processo de pré-tratamento da unidade de
tratamento mecânico da instalação de Tratamento mecânico (TM) da Ambilital, sendo esta a matéria-prima para a produção de
CDR.
Este projeto contempla instalações com a flexibilidade necessária para absorver os quantitativos das diversas frações dos materiais
a tratar e é preparada para utilizar um sistema de trituração e separação de impróprios que garante as características requeridas
ao produto. O local de implantação da Unidade foi escolhido de modo a que esta ficasse próxima, quer da Unidade de TM
existente, quer da zona de armazenagem de produto, aumentando assim o potencial de operacionalidade do conjunto de
infraestruturas e reduzindo custos de instalação.
A execução do projeto requer e condiciona a adequada conjunção das diversas tecnologias atualmente existentes, tais como:


Separação automática dos materiais destinados à produção de CDR;



Trituração média e fina de materiais;



Separação de pesados;



Transporte de produto em sistema de pisos móveis e



Aterro dos rejeitados.

O investimento associado a esta operação promove a qualificação territorial criando as oportunidades de desenvolvimento
económico numa zona de intervenção onde é necessário promover investimentos e a criação de emprego. Permite ainda dar
cumprimento à orientação estratégica de soluções ambientalmente adequadas que constituam alternativas à deposição em
Aterro, permitindo assim incrementar os níveis de valorização dos subprodutos das infraestruturas de tratamento de Resíduos
Urbanos (RU).
Considerando que a AMBILITAL já deu cumprimento ao PERSU II, no que diz respeito à diversificação de soluções técnicas e
infraestruturas de tratamento de RSU, pela construção de uma Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico por compostagem,
(TMB) para desvio de matéria orgânica e outros recicláveis de aterro, foi por isso necessário através deste projeto, consubstanciar
as linhas de orientação vertidas no PERSU II, no que respeita às frações com potencial de produção de combustíveis derivados de
resíduos (CDR) que constituem o enfoque principal da Estratégia para os Combustíveis Derivados de Resíduos e para que mais
rapidamente se cumpram as metas estabelecidas.
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3.2.2.6 E MPREENDIMENTO DE F INS M ÚLTIPLOS DE A LQUEVA

O domínio de intervenção Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva foi marcado, em termos de progresso
no ano de 2013, pelos seguintes aspetos:


Aprovação de 2 candidaturas apresentadas no âmbito do Aviso/Convite lançado em 2012;



Descativação de 3,8 milhões de euros, resultantes de quebras de execução.

Em 2013, foram aprovadas as duas candidaturas entradas ao abrigo do Aviso/Convite aberto em 2012 e que
envolveram um fundo comprometido ligeiramente superior à dotação disponível no Aviso, o que foi possível
através de deliberação da Comissão Diretiva do POVT, relativamente à possibilidade de ser ultrapassado o
montante disponível no Aviso.

Quadro 44 | Ponto de situação dos Avisos do Domínio de Intervenção Empreendimento de Fins Múltiplos de A lqueva
Candidaturas

Avisos

Data
Abertura

Data
Encerramento

Dotação
de cada
Aviso
(Fundo)
(Mil €)

VT-55-2007-01

21-Dez-07

22-Dez-11

VT-55-2012-51

17-Out-12

23-Nov-12

Aprovações

Execução

EX
(Mil €)

PG
(Mil €)

Taxa
Compromisso
(%)

193.486

170.325

176.873

70%

62%

88%

2

70.944

1.214

2.728

101%

2%

0%

269.511 11

264.430

171.539

179.601

nº

Fundo
(Mil €)

nº

Fundo
(Mil €)

275.000

12

198.218

9

70.000

2

71.294

TOTAL 14

Indicadores Financeiros
Taxa
Execução
(%)

Taxa
Realização
(%)

65%

No que respeita ao nível de compromisso deste domínio, a evolução verificada no ano de 2013 reflete as novas
aprovações, cujo efeito foi parcialmente “anulado” pelo montante descativado já referido anteriormente:

Quadro 45 | Fundo comprometido e executado no Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva
Unid: €
Eixo II - Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva
2012

171

Variação
2013/2012

2013

Total

Novas
Aprovações

Descativações

Total

(%)

Fundo
Comprometido

197.326.777

70.944.148

-3.840.825

264.430.100

34%

Fundo Executado

154.630.881

171.538.720

11%
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Deste modo, o nível de compromisso aumentou 34%, tendo-se registado uma variação de apenas 11% na
execução deste domínio. Este comportamento encontra justificação no fato de existir um conjunto de
operações aprovadas que já se encontram praticamente concluídas (8 das 11 operações aprovadas têm taxas
de realização superiores a 80%) e a execução das que se encontram em implementação no terreno ainda não
estar em fase cruzeiro (2 das 3 operações em execução – as duas aprovadas em 2013 – têm taxas de realização
de 1% e 2%).
De realçar também que a EDIA, SA, beneficiário único deste domínio de intervenção, recebeu adiantamentos a
título de Top-Up no montante de 1,8 milhões de euros, permitindo deste modo mitigar os constrangimentos
orçamentais e financeiros 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 22 (nº de barragens da rede primária do EFMA construídas), quer o
indicador de eixo 23 (nº de km de Extensão da rede primária do EFMA construída) tiveram uma evolução no
que respeita à realização contratada, devido às novas operações aprovadas – passaram de 4 para 8 barragens e
de 132,85 km para 157,67 km de extensão de rede primária construída, respetivamente. Relativamente ao
nível de concretização, destaca-se o avanço do indicador de eixo 23, com 119,62 Km já construídos (77% do
valor objetivo) e do indicador de eixo 22, com 3 barragens já construídas – 38% do valor objetivo.
O indicador Acréscimo de População Servida com Sistemas Públicos de Abastecimento de Água (indicador de
25

Eixo 21) não teve nenhuma alteração relativamente à realização contratada em 2012, apesar da aprovação de
duas novas operações em 2013, pois a população dos concelhos beneficiados por estas novas intervenções já
estava considerada no âmbito de outras operações anteriormente aprovadas. A meta deste indicador foi
revista no âmbito da reprogramação de 2013 para 146.000 habitantes, em virtude de todas as operações do
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva serem financiadas no âmbito do Eixo II. Está previsto
beneficiarem das intervenções 144.787 habitantes, que já se encontram beneficiadas no âmbito das
infraestruturas concluídas.
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.
25

As realizações deste indicador contribuem também para o core indicator 25
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ADUTOR AMOREIRA-PIAS
EDIA – EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A.
INVESTIMENTO TOTAL 39.357.589 € | FUNDO DE COESÃO 30.503.019 €

O “Adutor Amoreira-Pias” é um projeto da rede primária do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva-EFMA, que se localiza
na margem esquerda do rio Guadiana, integrado no subsistema do Ardila, permitindo a futura ligação da albufeira de Furta
Galinhas ao EFMA, que será uma das componentes do Sistema das Águas Públicas do Alentejo para garantir a satisfação das
necessidades de água para abastecimento urbano do concelho de Barrancos e parte do concelho de Moura.
A operação em referência contempla dois dos três últimos circuitos hidráulicos deste subsistema, complementares entre si e
fundamentais para garantir o abastecimento público a uma parte da margem esquerda do Guadiana, contribuindo ainda com a
constituição de mais duas reservas estratégicas de água: a Barragem de Caliços e a Barragem de Pias.
O projeto integra assim o circuito hidráulico Amoreira-Caliços, com inicio na barragem da Amoreira (existente) e conclusão na
barragem de Caliços (a construir), permitindo que a água da albufeira de Pedrógão abasteça a albufeira de Caliços, que fará a
ligação à referida albufeira de Furta Galinhas, uma das origens de água do sistema das águas Públicas do Alentejo, libertando
assim o aquífero Moura/Ficalho do excesso de extração de água subterrânea a que está sujeito na atualidade, preservando, deste
modo, esta estratégica origem alternativa de água em caso de situação de excecionalidade hidrológica ou de qualidade da água de
superfície.
Integra ainda o circuito hidráulico Caliços-Pias, que permite a adução de água desde a barragem de Caliços até à albufeira de Pias,
colocando a água junto à conduta elevatória do sistema de abastecimento urbano Enxoé-Moura o que permite, em caso de
emergência, injetar caudais de socorro pré-tratados com soluções expeditas e transitórias na rede de abastecimento urbano e,
assim, aumentar a resiliência deste sistema e reduzir os riscos em situação em que a albufeira do Enxoé tenha que ficar fora de
serviço ou interdita por razões ambientais.
Este projeto, beneficiará ainda, complementarmente, novas áreas de regadio localizadas na margem esquerda do rio Guadiana,
numa área de cerca de 7.495 hectares.
Trata-se de um projeto que sendo mais uma fase do Projeto Global Subsistema do Ardila, do EFMA, foi projetado de modo a ser
executado de uma forma compatibilizada com o ambiente e o ordenamento físico e económico da zona onde faz recair a sua
influência direta e indireta, contribuindo para a existência de uma reserva estratégica de água que permitirá, para além da
garantia de abastecimento de água às populações naquela região, o reforço de água de barragens já existentes com
consequências diretas na qualidade da água a abastecer. Esta gestão sustentável dos recursos naturais, permite ainda promover a
capacidade endógena daquele território rural, preparando-o para novas atividades económicas e promovendo a sua proteção
contra determinados riscos ambientais, indo assim ao encontro das orientações comunitárias estratégicas em matéria de coesão
económica, social e territorial, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável da região.

3.2.2.7 E NERGIAS R ENOVÁVEIS E E FICIÊNCIA E NERGÉTICA

Em 30 de julho de 2013, foi aberto o primeiro Aviso/Convite para apresentação de candidaturas nesta nova
tipologia de intervenção, introduzida no âmbito da reprogramação estratégica do QREN aprovada no final de
2012 e que foi possível após a aprovação do Regulamento Específico pela CMC do POVT em 19 de julho de
2013 e a aprovação dos critérios de seleção das operações pela Comissão de Acompanhamento do Programa,
em 18 de junho e 2013.
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Quadro 46 | Ponto de situação dos Avisos do Domínio de Intervenção Energias Renováveis e Eficiência Energética

Avisos

Data
Data
Encerramen
Abertura
to

VT-65-2013-69 30-Jul-13

30-Set-13

Dotação
de cada
Aviso
(Fundo)
(Mil €)

Candidaturas

nº

Fundo
(Mil €)

37.500

29

34.999

TOTAL

29

34.999

Aprovações

nº

Execução

Fundo
EX
PG
(Mil €) (Mil €) (Mil €)

Indicadores Financeiros
Taxa
Compromisso
(%)

Taxa
Execução
(%)

Taxa
Realização
(%)

Este Aviso, destinado a melhorar a eficiência energética na iluminação pública, foi dirigido aos Municípios,
Associações de Municípios, Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais (CIM), que submeteram
candidaturas aos Programas Operacionais Regionais (POR) do Norte e do Centro e que não foram objeto de
decisão de aprovação final por parte das Autoridades de Gestão daqueles Programas Operacionais. Neste
âmbito, foram apresentadas 29 candidaturas com um montante de fundo de 35 milhões de euros.
De 30 de julho até 30 de setembro, período para apresentação de candidaturas, foram asseguradas as
respostas a um conjunto significativo de questões colocadas pelos candidatos.
Foram igualmente criados todos os novos instrumentos de trabalho, com vista à análise das condições de
admissibilidade e de mérito das candidaturas.
Desta forma, criaram-se as condições necessárias para que a Autoridade de Gestão pudesse aprovar um
número muito significativo de candidaturas no final de 2013, não fossem as dúvidas suscitadas pela Comissão
Europeia sobre o financiamento a fundo perdido com uma taxa de 85%, de projetos geradores de poupanças
significativas e com um período de retorno do investimento relativamente curto (inferior a 8 anos). Estas
dúvidas foram levantadas no âmbito da última reunião bilateral, que ocorreu a 12 de dezembro de 2013.
Dada a complexidade da questão, a concertação de uma posição entre o Estado-Membro e a Comissão
Europeia relativa a esta matéria, transitou para 2014.

3.2.3 PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS ENCONTRADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO E
MEDIDAS TOMADAS

3.2.3.1 C ICLO U RBANO DA Á GUA

No início do ano de 2013, o POVT tinha em análise um volume significativo de candidaturas, num total de 241.
Estas candidaturas foram apresentadas no âmbito dos seguintes Avisos:
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POVT-46-2012-52 – 25 candidaturas, na sequência do Convite do POVT dirigido às empresas do Grupo
Águas de Portugal para infraestruturas de abastecimento e saneamento da designada “vertente em
alta”;



POVT-46-2012-53 – 50 candidaturas no âmbito do Aviso destinado aos Municípios e Concessionárias
com modelo de gestão integrado; ou seja, responsáveis pela gestão e exploração nas vertentes “alta”
e “baixa”;



POVT-54-2012-49 – 166 candidaturas, no âmbito do Aviso destinado à mesma tipologia de
beneficiários identificados no segundo Aviso acima referido, para a designada “vertente em baixa”.

Tendo em conta a experiência decorrente de Avisos anteriores, o elevado nº de candidaturas supra referido
fazia prever que a respetiva análise e decisão exigiria um período de tempo que não se adequava nem às
expetativas dos beneficiários nem às necessidades do POVT em matéria de execução, nem ainda aos recursos
disponíveis, mobilizando-os acima do que seria desejável face às restantes tarefas.
De facto, a elevada procura também ocorrida nos anteriores Avisos, associada ao conjunto de exigências a
verificar (condições do aviso, garantias de funcionalidade, cumprimento dos normativos legais), à
complexidade das intervenções e ao fato de todas serem potencialmente geradoras de receitas, conduziu a
tempos de decisão que em média foram de 330 dias.
Neste contexto, tornou-se indispensável definir uma estratégia que permitisse garantir maior celeridade no
processo de decisão, mantendo as mesmas exigências ao nível de verificação, nomeadamente, em matéria de
análise económica e financeira.
Na realidade, o processo de análise dos Estudos de Viabilidade Económico-Financeira (EVEF) tem ganho
contornos de grande complexidade, por várias razões, das quais se destacam as seguintes:
 O apuramento do Funding Gap tem reflexos diretos na atribuição do cofinanciamento, tendo este fator
contribuído para uma verificação que incide de forma crescente sobre estes aspetos, por parte das
Autoridades de Gestão bem como pelas Autoridades de Auditoria;
 As dificuldades evidenciadas por parte de muitos dos beneficiários na obtenção de dados de suporte aos
resultados apresentados,
 O fato de o Estudo se basear em estimativas a longo prazo (trinta anos) que envolvem de um modo
geral um elevado número de variáveis, de cujo comportamento estimado depende o financiamento
atribuído à presente data.
As dificuldades acima referidas contribuíram de forma significativa para uma grande morosidade no processo
de verificação e estabilização dos EVEF, assumindo a AG nos Avisos anteriores que não pretendia excluir
candidaturas com base na qualidade (ou ausência dela) destes estudos, mas sim trabalhar em conjunto com os
beneficiários para que, aquando da aprovação, o Fundo atribuído tivesse associado um risco mínimo.
No sentido de agilizar o processo de decisão, optou-se por alterar os papéis de cada uma das entidades (POVT
e APA) neste processo.
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Por um lado a análise contou com uma etapa prévia de verificação de elementos críticos pelo POVT, passando
as candidaturas para análise da APA apenas após esta triagem. Os aspetos formais decorrentes da decisão de
não aceitação nesta etapa decorreram integralmente a cargo do POVT.
Na segunda etapa, a cargo da APA, manteve-se a análise do enquadramento das candidaturas em instrumentos
de planeamento bem como a emissão de parecer sobre as componentes física e ambiental. Em vez de analisar
a componente económica e financeira em toda a sua extensão, a APA passou a emitir orientações sobre os
pressupostos de análise das candidaturas, sendo submetida à consideração da Autoridade de Gestão do POVT
um proposta de check-List de alertas, onde constam os itens sobre os quais a análise da vertente económica e
financeira deverá incidir.
As orientações da APA são incorporadas numa análise detalhada que é feita a posteriori por recursos externos
ao POVT, uma vez que a Decisão Favorável de Financiamento que suporta a aprovação da operação contém
uma condicionante que determina a necessidade de se proceder à confirmação do EVEF correspondente,
garantindo-se assim o cumprimento do nº 2 do Artigo 55º do Regulamento (CE) nº 1083/2006, da Comissão, de
11 de julho.
Para o efeito, o POVT recorreu à contratação de uma equipa de trabalho externa do Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) que, para além do trabalho de base de confirmação da taxa de
Funding Gap aplicável à operação, garantiu uma uniformização de métodos de trabalho e de apresentação de
resultados, tendo este trabalho abrangido igualmente outros domínios de intervenção do POVT.
A alteração do método utilizado nos anteriores Avisos, através de uma diferente repartição de tarefas e
responsabilidades parece ter tido impactos positivos nos tempos de decisão. Com efeito, numa análise
comparativa dos prazos médios de decisão nos Avisos supra referidos e em Avisos abertos pelo POVT em
períodos anteriores, verificou-se uma redução destes prazos em cerca de 35%.

3.2.3.2 P ROTEÇÃO C OSTEIRA

No domínio de intervenção Proteção Costeira, o processo de alteração orgânica da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), beneficiária da grande maioria das operações aprovadas neste domínio, conduziu a
dificuldades no próprio processo de consolidação orçamental, não permitindo assim, alcançar um ritmo de
execução desejável.
Tendo em conta esta situação, a APA em articulação estreita com o POVT, efetuou uma reavaliação das
operações em execução, revendo os cronogramas financeiros e temporais das operações, o que conduziu à
aprovação de reprogramações financeiras em baixa, pelo POVT, no sentido da descativação de montantes
executados abaixo do previsto, assegurando sempre a manutenção dos objetivos da operação.
Este processo de reavaliação das operações da APA teve como consequência, agilizar a execução das operações
com execução inferior a 50%, e conclusão de algumas operações já com avançado estado de execução, levando
assim, à entrega dos respetivos relatórios finais.
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Também a Direção Geral do Território, entidade beneficiária do domínio Proteção Costeira, através da
operação Sistema de Informação para Apoio à Reposição da Legalidade (SIARL) na Orla Costeira Continental,
por força do início da atividade da sua nova estrutura orgânica, teve dificuldades no processo de consolidação
orçamental, o que originou que a execução da operação durante o ano de 2013 tivesse sido inferior à prevista.
Os restantes beneficiários deste domínio são as Sociedades Polis e os Municípios que em conjunto
representam cerca de 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, as ações de natureza
imaterial que respeitam a estudos, planos e projetos de execução, tiveram um grande avanço neste período,
contudo persistiram algumas dificuldades de execução das ações materiais, pela necessidade da realização de
demolições de construções, expropriações, e relocalizações de zonas em risco, com impacte direto junto das
populações locais, situações estas que envolvendo processos de consulta pública, são de índole morosa e por
vezes de difícil resolução.
De realçar que a operação Proteção e Defesa Costeira na Zona Norte da Costa da Caparica, cujo beneficiário é
Sociedade CostaPolis, foi rescindida por deliberação da Comissão Diretiva do POVT de 31/01/14, por motivo de
incumprimento, uma vez que não foi apresentada evidência do início do investimento, através de pedido de
pagamento sobre despesa realizada, salientando-se que a data aprovada de conclusão da operação era 31-012014.
Por outro lado, a operação Reabilitação de Esporões e estrutura longitudinal aderente da Cova-Gala, Lavos e
Leirosa e Cordão dunar entre Leirosa e Ribeira Estremal, da Agência Portuguesa do Ambiente, apesar de ter
estado identificada na operação limpeza por não apresentar execução financeira, o POVT optou pela não
rescisão do contrato de financiamento, considerando nomeadamente que a operação apresentava uma
evolução favorável no grau de maturidade (Publicação do Anúncio de Procedimento) e o facto, da intervenção
estar incluída no Plano de Ação de Valorização e Proteção do Litoral, com prioridade máxima.

3.2.3.3

R ECUPERAÇÃO DO P ASSIVO A MBIENTAL

No ano de 2013, 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 cerca de 60% das operações aprovadas.
Apesar do progresso registado na execução do fundo, continuou a haver constrangimentos que dificultaram
uma maior concretização das operações, nomeadamente o facto da grande parte das operações terem sido
reprogramadas em baixa. Esta situação resultou fundamentalmente da conjuntura que o país atravessa, 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 de que vários empreiteiros se encontram em insolvência ou
com processos de execução fiscal, motivos que afetam, a regular implementação das operações.
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3.2.3.4 P REVENÇÃO E G ESTÃO DE R ISCOS
A generalidade do universo dos beneficiários vai-se capacitando, gradualmente, da necessidade de proceder às
aquisições objeto do contrato de financiamento, com recurso quer aos princípios da atividade administrativa
(v.g. o princípio da legalidade, o princípio da proporcionalidade, o princípio da imparcialidade e o princípio da
boa-fé) quer às normas do Código dos Contratos Públicos (CCP) ou ainda, observando as regras e os princípios
do Tratado CE, maxime, a livre circulação de mercadorias, o direito de estabelecimento, a livre prestação de
serviços, a não descriminação e igualdade de tratamento, a transparência, a proporcionalidade e o
reconhecimento mútuo.
Na sequência da circular das “boas práticas para aquisição de equipamentos”, de 2012, procurou-se inculcar
nos beneficiários a necessidade de acatarem, em matéria de contratação, o respeito pelos princípios
fundamentais para a celebração de contratos, daí decorrendo um grau de exigência no que concerne à
transparência, grau de publicidade adequado, e controlo da imparcialidade dos processos de adjudicação.
Assim, a verificação do cumprimento dos requisitos exigidos pela regulamentação comunitária e pela legislação
nacional em matéria de contratação pública, tem sido uma constante, procurando-se pautar essa análise, num
esforço continuado, envolvendo na mesma o POVT, articulando soluções comuns.
Refira-se, por último, como principais problemas encontrados em matéria de contratação, a existência de
critérios de adjudicação ilegais, a referência a marcas, trabalhos a mais, etc.
Salienta-se que, para além de constrangimentos derivados da falta de recursos humanos, se registam
dificuldades numa análise célere da despesa apresentada, porquanto a maior parte dos pedidos de pagamento
submetidos revelam-se mal instruídos, sendo de apontar a falta de documentação de despesa e quitação de
suporte, a par da apresentação com deficiente instrução dos próprios procedimentos de contratação pública.
Estes condicionamentos estão na base de atrasos significativos na validação da despesa e na consequente
emissão das respetivas autorizações de pagamento.

3.2.3.5 V ALORIZAÇÃO DE R ESÍDUOS U RBANOS

Como já atrás referido, o ano de 2013 foi um ano com aprovações de operações neste domínio de intervenção,
decorrentes do Aviso para apresentação de candidaturas no âmbito dos 2 regulamentos específicos, iniciado
em 2012, mas cujo prazo limite para apresentação das candidaturas, terminou em 15 de janeiro de 2013.
Das 18 candidaturas apresentadas, apenas 15 foram aprovadas, sendo que 3 foram excluídas por não
apresentarem a declaração, (emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA)), de conformidade das ações
a candidatar com os Planos de Ação previstos no Regime Geral de Gestão de Resíduos (Dec. Lei n.º 178/2006,
de 5 de setembro, alterado pelo Dec. Lei n.º 73/2011 de 17 de junho).

178

Relatório Anual de Execução | 2013

Embora o ano de 2013, no que respeita à de execução no domínio da Valorização de Resíduos se ter
evidenciado, o facto da aprovação recente das 15 das candidaturas, levou a que a execução deste domínio
baixasse em relação ao previsto para o ano, continuando a persistir algumas dificuldades, em termos de
execução ao nível da garantia da contrapartida nacional, tendo em conta que a maioria dos beneficiários são
empresas intermunicipais, dependentes de financiamento bancário para a realização do investimento, e este
acesso tem tido enormes obstáculos, no contexto atual.
Por último, o processo de conclusão da transição para o POVT, das operações transitadas dos PO Regionais que
incluíam ações 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, bem como para o aumento da
execução do domínio, uma vez que, a maioria destas operações já se encontravam concluídas.

3.2.3.6

E MPREENDIMENTO DE FINS M ÚLTIPLOS DE A LQUEVA

No decorrer do ano de 2013, a execução financeira do domínio de intervenção Empreendimento de Fins
Múltiplos de Alqueva, decorreu sem grandes constrangimentos, continuando a beneficiar da 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 desta entidade.
Salienta-se ainda o facto de a grande maioria das operações aprovadas neste domínio se encontrarem
praticamente concluídas e, as recentemente aprovadas, em fase de implementação, o que justifica que apesar
do bom ritmo de execução o seu volume tenha sido inferior ao ano anterior.

3.2.3.7 E NERGIAS R ENOVÁVEIS E E FICIÊNCIA E NERGÉTICA
A integração deste novo domínio de intervenção no POVT representou um esforço significativo desta
Autoridade de Gestão que, sem experiência específica nesta área temática, adotou todas as medidas
necessárias com vista à sua implementação.
As principais dificuldades identificadas resultaram dos seguintes aspetos:


Necessidade de apoio técnico e especializado para garantir a análise do mérito das candidaturas
apresentadas ao POVT, com o rigor e qualidade necessária;
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Necessidade de criar as condições que permitissem uma aprovação célere destas candidaturas;
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Necessidade de não prejudicar outras tarefas relacionadas com a verificação de pedidos de
pagamento, garantindo-se assim o contributo necessário para as importantes metas de execução
financeira do POVT.

Neste contexto, foi solicitada a colaboração da ADENE, Agência para a Energia, que prestou um apoio técnico
muito relevante desde o início de todo este processo, incluindo a fase de conceção do Aviso e prestação de
esclarecimentos de natureza técnica aos beneficiários. Esta colaboração foi formalizada através de um
Convénio de Colaboração com a Autoridade de Gestão do POVT, assinado a 15 de julho de 2013.
No âmbito da análise das candidaturas, as tarefas desempenhadas pela ADENE ficaram claramente
identificadas e consistem fundamentalmente na avaliação do mérito das mesmas bem como na análise dos
aspetos de natureza mais técnica contidos na respetiva documentação de suporte.

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 seguinte 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 2013 no
âmbito do Eixo III – “Redes e Equipamentos Estruturantes na Região Autónoma dos Açores”.

Tabela 3.3. | Realização Física do Eixo Prioritário 3

Indicadores

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2

2

2

-

-

2

2015

Indicadores Eixo (alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Realização
Contratada
31. Nº de projetos de
reordenamento e
requalificação de portos
comerciais nos Açores

1

1

Realização
Executada
1

Meta

2

Valor de
Referência

32. Movimentos
beneficiados de
mercadorias
(carregadas+descarregadas)
nos Portos da Região
Autónoma dos Açores (ton)

Realização
Contratada

__

__

Realização
Executada
Meta

95.000

_

_

_

_

_

_
220.000

Valor de
Referência
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33. Movimentos
beneficiados de passageiros
(embarcados
+desembarcados) nos
Portos da Região Autónoma
dos Açores (nº de
passageiros)

Realização
Contratada

400.000

400.000

Realização
Executada
Meta

800.000

800.000

800.000

-

-

720.000

270.000

800.000

Valor de
Referência
Realização
Contratada

34. Nº de lagoas sujeitas a
correção de situações de
eutrofização

Realização
Executada

-

2

2

1

2

Meta

2

Valor de
Referência
Realização
Contratada
35. Qualidade das águas
superficiais -estado
eutrófico das lagoas na
Região Autónoma dos
Açores (%)

0-10

0-10

Realização
Executada

0-10

0-10

0-10

-

_

_

Meta

0-10

Valor de
Referência

36. Nº de Projetos de
Resíduos Sólidos

Realização
Contratada

1

Realização
Executada

-

1

3

_

Meta

3

Valor de
Referência

37. 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

-

140

Realização
Executada

-

_

Meta

120,00

Valor de
Referência

Indicadores Comuns Comunitários (core indicators)

13. Nº de
Transportes Projetos
(Transportes)

Ambiente
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27. Nº de
projetos de
Resíduos
Sólidos

Realização
Contratada

1

1

Realização
Executada
Realização
Contratada
Realização
Executada

__

__

2

2

2

-

-

2

1

1

3

-

-

_
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3.3.2. ANÁLISE QUALITATIVA

No que respeita ao Eixo III do POVT, podemos considerar que o ano de 2013 ficou marcado pela confirmação
pela Comissão Diretiva do POVT, da decisão favorável de financiamento relativa ao Grande Projeto Projeto
VALORISM - Ecoparque da Ilha de São Miguel, o que marcou o compromisso a 100% da dotação programada
neste Eixo Prioritário, como se pode verificar no quadro seguinte:

Quadro 47 | Ponto de situação dos Avisos do Eixo III
Candidaturas
Dotação
Data
do Eixo Encerramento Fundo (Mil
€)

Avisos

Data
Abertura

VT-57-2008-11

31-Mar-08

22-Dez-11

Aprovações

Execução

Fundo
EX
(Mil €) (Mil €)

Indicadores Financeiros

PG
(Mil €)

Taxa
Compromisso
(%)

Taxa
Execução
(%)

Taxa
Realização
(%)

100%

33%

33%

nº

Fundo
(Mil €)

nº

175.000

7

191.016

6

175.000 57.662 60.443

TOTAL

7

191.016

6

175.000 57.662 60.443

33%

No que concerne à execução do Eixo, a respetiva taxa, a 31.12.2013, situava-se nos 32,9% (28,7%, em 2012),
correspondendo a uma variação de 15% no montante de fundo executado face a 2012.

Quadro 48 | Fundo comprometido e executado no Eixo III
Unid: €
Eixo III
2012

Variação
2013/2012

2013

Total

Novas
Aprovações

Total

(%)

Fundo
Comprometido

105.589.345

69.410.655

175.000.000

66%

Fundo Executado

50.171.328

57.661.657

15%

Para esta execução, contribuiu em grande medida o avanço registado na implementação da operação Centros
de Processamento de Resíduos de Santa Maria, São Jorge, Pico e Faial e Selagem/remoção de lixeiras.
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 2012, em relação aos indicadores de
Eixo Prioritário 32 (que também tem reflexos no core indicator 27), resultante da contratação da operação
Central de Tratamento e Valorização de Resíduos da ilha Terceira, aprovada em 2012 e da aprovação e
contratação da operação Projeto VALORISM - Ecoparque da Ilha de São Miguel e 37 Capacidade instalada de
valorização orgânica e energética de RUB no âmbito dos projetos financiados pelo POVT na Região Autónoma
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dos Açores, com uma realização contratada de 140 mil toneladas/ano. Realça-se a conclusão física dos centros
de processamento de resíduos do Pico e de São Jorge, no âmbito da operação Centros de Processamento de
Resíduos de Santa Maria, São Jorge, Pico e Faial.
No âmbito da operação Requalificação Ambiental das Bacias Hidrográficas das Lagoas das Furnas e Sete
Cidades, ambas as lagoas já se encontram concluída no que respeita à correção da sua situação de
eutrofização. Quanto ao indicador de Eixo 35 - Qualidade das águas superficiais -estado eutrófico das lagoas na
Região Autónoma dos Açores (%), nesta fase o impacto das ações já concluídas é de difícil avaliação, pois a
melhoria da qualidade da água através das medidas levadas a cabo é um processo moroso e que é afetado por
inúmeras variáveis ambientais que fogem ao controlo humano, o que é visível nas flutuações dos níveis de
fósforo na água (Microgramas/Litro), os quais tem sofrido flutuações ao longo dos anos, apesar das medidas
levadas a cabo, o que demonstra a levada complexidade dos ecossistemas.
No que respeita à requalificação dos portos da Madalena, no Pico e o da Horta, no Faial, verifica-se que os
mesmos já se encontram concluídos, registando um movimento médio de passageiros anual de 720.000
passageiros (370.000 passageiros/ano na Horta e 350.000 passageiros/ano).
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BOAS PRÁTICAS

CENTROS DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS DE SANTA MARIA, SÃO JORGE, PICO E FAIAL E SELAGEM/REMOÇÃO DE LIXEIRAS
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE
INVESTIMENTO TOTAL 27.344.625 € | FUNDO DE COESÃO 20.227.875 €

No âmbito da implementação do Plano Estratégico de Gestão de Resíduos da Região Autónoma dos Açores (PEGRA), o Governo
Regional dos Açores está a promover a implementação do Sistema de Gestão de Resíduos na Região Autónoma dos Açores. Este
sistema assenta num processo coordenado e integrado em quatro vertentes distintas: a instalação de Sete Centros de
Processamento de Resíduos, localizados nas ilhas de Santa Maria, São Jorge, Pico, Faial, Graciosa, Flores e Corvo, de dois Centros
de Valorização de Resíduos, localizados na Ilha Terceira e em São Miguel e uma Estação Reversível por Bombeamento, localizada
na Ilha de São Miguel.
O presente projeto de investimento contempla a implementação de quatros Centros de Processamento de Resíduos que permitirão
operacionalizar o Sistema de Gestão de Resíduos na Região Autónoma dos Açores. Estes investimentos não só visam a gestão dos
resíduos, como também apostam na recuperação do seu valor, contribuindo para as metas Europeias de valorização.
Ultrapassando os constrangimentos das especificidades insulares, a gestão adequada dos resíduos prevista evidencia-se como uma
mais-valia em domínios essenciais para a qualidade de vida dos cidadãos e qualidade ambiental da Região, bem como para a
competitividade das atividades económicas nos Açores.
A implementação dos quatro Centros de Processamento de Resíduos justificam-se por:
1. Serem parte integrante do Sistema de Gestão de Resíduos da Região Autónoma dos Açores;
2. Permitirem o saneamento da deposição atual em aterros ao ar livre, sem preocupações de valorização;
3. Alimentarem os Centros de Valorização de Resíduos de São Miguel e da Terceira;
4. Pertencerem a quatro das sete ilhas com menor dimensão populacional do Arquipélago.
O projeto apresenta-se como parte integrada e imprescindível de um sistema que permitirá a promoção da prevenção e redução
da produção de resíduos, tratamento, valorização e eliminação das diversas tipologias de resíduos. Estando neste momento em
funcionamento os Centros de Processamento de Resíduos da Graciosa, Flores e Corvo, promovidos pela Secretaria Regional dos
Recursos Naturais (SRRN), a execução do investimento agora proposto permitirá à SRRN concluir um dos 4 elementos que compõe
o Sistema de Gestão de Resíduos da RAA. Este elemento reveste-se de elevada importância, não só porque soluciona a gestão de
resíduos em 7 das 9 ilhas do arquipélago, mas também porque contribui para aumentar o volume de resíduos a valorizar nos dois
Centros de Valorização de Resíduos.
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3.3.3. PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS ENCONTRADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO E
MEDIDAS TOMADAS

Em 2013, na implementação do Eixo III registou-se o impacte da crise económica e financeira, com o
redimensionamento de alguns projetos, sem pôr em causa os objetivos iniciais das intervenções. Contudo o
que condicionou o ritmo de execução foram aspetos de natureza processual e administrativa, nomeadamente
a morosidade e complexidade dos procedimentos de contratação pública, com atrasos nas adjudicações, bem
como, do cumprimento dos planos de trabalhos contratualizados.

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 seguinte 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 2013 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 indicador Nº de Terminais de Gás Natural instaladas (UAG), dado que a intervenção
prevista associada a este indicador não será concretizada no atual período de programação e foi introduzido o
core indicator 32. População que beneficia de medidas de proteção contra cheias e inundações, relativo às
populações beneficiadas com as intervenções de correção torrencial das ribeiras.

Tabela 3.4. | Realização Física do Eixo Prioritário 4

Indicadores

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

1

1

-

-

-

2015

Indicadores Eixo (alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Realização
Contratada
38. Nº de Projetos de
Infraestruturas ambientais
intervencionadas

-

-

Realização
Executada
Meta

1

2

Valor de
Referência
39. População servida por
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Realização

-

-

-

-

-
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infraestruturas ambientais
(águas e saneamento)

Contratada
Realização
Executada

-

Meta

-

-

70%

78%

Valor de
Referência
Realização
Contratada

40. Nº de Infraestruturas de
transporte intervencionadas

1

2

2

Realização
Executada
Meta

2

2

3

1

1

1

1

3

Valor de
Referência
Realização
Contratada

41. Capacidade de acolhimento
de passageiros de cruzeiros

-

-

Realização
Executada
Meta

13.000

13.000

659.933

-

-

_

50.000

600.000

Valor de
Referência
Realização
Contratada
42. Redução do tempo de
viagem, decorrente de projetos
apoiados

61%

61%

Realização
Executada
Meta

61%

61%

61%

61%

61%

61%

61%

61%

Valor de
Referência

43. Linhas de Água (ribeiras)
intervencionadas

Realização
Contratada

__

-

7,56

Realização
Executada

-

-

1,82

Meta

15

Valor de
Referência
Indicadores Comuns Comunitários (core indicators)

Transportes

Transportes

Transportes

Transportes

13. Nº de
Projetos

14. Nº de Km de
Novas Estradas

15. Nº de Km de
Novas Estradas
nas RTE

20. Valor (em

Realização
Contratada

2

2

3

1

1

1

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

Realização
Executada

1,45

1,45

1,45

Realização

-

n.d

n.d

1

2

2

Realização
Executada
Realização
Contratada

1,45

1,45

1,45

Realização
Executada
Realização
Contratada

1,45

1,45

1,45

186

Relatório Anual de Execução | 2013
euros/ano) dos
Contratada
ganhos nos
tempos de
percurso, gerado
pelos projetos
de construção e Realização
reconstrução de Executada
estradas
(mercadorias e
passageiros)

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

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

Realização
Contratada

26. Acréscimo
de população
servida nos
sistemas de
drenagem e
tratamento de
águas residuais
intervencionadas

Realização
Contratada

27. Nº de
projetos de
Resíduos
Sólidos
32. População
que beneficia de
medidas de
proteção contra
cheias e
inundações

_

_

Realização
Executada

_

_

Realização
Executada

Realização
Contratada

_

Realização
Executada

-

n.d

n.d.

-

-

_

-

-

_

-

-

_

-

-

_

1

1

1

-

_

_

Realização
Contratada

_

_

-

-

125.254

Realização
Executada

_

_

-

-

_

3.4.2 ANÁLISE QUALITATIVA

O ano de 2013 foi marcado por alguns aspetos relevantes no que concerne ao Eixo IV, a saber:


Aprovação de 4 candidaturas, três da tipologia de intervenção relativa à correção torrencial das
ribeiras, sendo que destas, duas são Grandes Projetos (Intervenção nos troços terminais das principais
ribeiras do Funchal e Regularização da Ribeira da Ribeira Brava) e uma relativa à requalificação do
porto do Funchal;



Acréscimo no fundo aprovado de 275%, ficando o Eixo com uma taxa de compromisso de 89%;



Acréscimo de 100% do fundo executado face à situação de 2012 (execução de 44,6 milhões de euros
em 2013);



Abertura de 2 Avisos/Convites, um dirigido à Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira, para
apresentação de candidaturas relativas à correcção torrencial das ribeiras, no domínio da Prevenção e
Gestão de Riscos, com uma dotação de 97,75 milhões de euros e outro dirigido à APRAM Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA, com uma dotação de 22,5 milhões de
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euros para apresentação de uma candidatura relativa à requalificação e Consolidação da Zona
Acostável Norte do Porto do Funchal.

Quadro 49 | Ponto de situação dos Avisos do Eixo IV

Avisos

Data
Abertura

Data
Encerramento

Dotação
de cada
Aviso
(Fundo)
(Mil €)

VT-58-2008-12

31-Mar-08

22-Dez-11

VVT-58-2012-50

28-Set-12

VT-58-2012-58

Candidaturas

Aprovações

Execução
EX
(Mil €)

Indicadores Financeiros

PG
(Mil €)

Taxa
Compromisso
(%)

Taxa
Execução
(%)

Taxa
Realização
(%)

nº

Fundo
nº
(Mil €)

Fundo
(Mil €)

100.000

3

45.114

3

55.778

45.470

46.387

56%

45%

82%

30-Nov-12

68.000

1

67.999

1

65.855

40.702

40.537

97%

60%

62%

21-Dez-12

21-Jan-13

3.400

1

3.400

1

3.400

3.182

3.230

100%

94%

94%

VT-58-2013-65

03-Jun-13

21-Jun-13

22.500

1

18.938

1

17.633

0

171

78%

0%

0%

VT-58-2013-68

23-Jul-13

20-Ago-13

97.750

2

97.750

1

66.761

0

0

68%

0%

0%

TOTAL

8

233.201

7

209.426

89.354

90.324

43%

Os dois Avisos abertos em 2012 foram decididos em 2013 e o primeiro Aviso aberto em 2013 para a
requalificação do Porto do Funchal, também foi decidido nesse mesmo ano. Relativamente ao Aviso aberto em
Julho de 2013 para a correção torrencial das ribeiras, só foi parcialmente decidido em 2013 (o projeto de
Regularização das Principais Ribeiras do Funchal - Troços Urbanos a Montante foi aprovado pelo Organismo
Intermédio no dia 20.12.2013, mas a confirmação da decisão de financiamento pela AG do POVT só ocorreu em
2014).
Com estas decisões, a taxa de compromisso do Eixo IV passou para 89% (em 2012, situava-se nos 23,7%), o que
é um avanço notável considerando o desempenho do Eixo até ao final de 2012. Quando considerada a
operação em confirmação pela AG do POVT, a taxa de compromisso do Eixo ascenderia a 101,78%.
De destacar ainda pela forte complementaridade para com as intervenções a decorrer nos troços finais das
ribeiras de Santa Luzia e de João Gomes (Intervenção nos troços terminais das principais ribeiras do Funchal), o
projeto da APRAM, SA, designado por Requalificação e Consolidação da Zona Norte do Porto do Funchal e que
integra a construção do novo cais acostável mas também a empreitada de ampliação/reparação do Cais Norte
do Porto do Funchal em estado de grande degradação, sendo que esta operação pretende melhorar os níveis
de eficiência e de segurança do transporte marítimo, de modo a dar aproveitamento ao terrapleno que
resultou do aterro criado por razões de força maior dos materiais depositados, e deste modo minimizar os
condicionamentos à operacionalidade do porto. Por outro lado esta operação irá contribuir fortemente para os
objetivos de natureza estratégica em matéria de valorização do território.
Ao nível da execução, a taxa do Eixo passou de 19% para 38%, conforme se pode constatar pelo Anexo II, tendo
sido decisivo o avanço na implementação das operações relativas à Intervenção nos troços terminais das
principais ribeiras do Funchal, que registava uma taxa de realização de 62% e à Regularização e Canalização da
Ribeira do Vasco Gil, que no final de 2013, tinha uma taxa de realização de 94%.
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Quadro 50 | Fundo comprometido e executado no Eixo IV
Unid: €
Eixo III
2012

Variação
2013/2012

2013

Total

Novas
Aprovações

Total

(%)

Fundo
Comprometido

55.778.335

153.648.156

209.426.492

275%

Fundo Executado

44.743.464

89.354.293

100%

No caso do Eixo IV foram pagos 3,8 milhões de euros a título de adiantamento, na modalidade top-up, no
âmbito das operações que tiveram uma execução significativa durante o ano de 2013 e que foram
mencionadas anteriormente.
O contributo das operações aprovadas e contratadas para os objetivos do Programa, consubstanciando-se nos
valores dos indicadores inscritos na tabela 3.4 foi evidente nos indicadores relativos à área dos transportes core indicator 13. Nº de projetos de transportes e indicador de eixo 40. Nº de Infraestruturas de transporte
intervencionadas e 41. Capacidade de acolhimento de passageiros de cruzeiros. O impacte da aprovação do
projeto relativo à Requalificação e Consolidação da Zona Acostável Norte do Porto do Funchal no indicador de
Eixo 41 é evidente, passando de 13.000 em 2012 para 659.933 em 2013.
Também o indicador relativo às linhas de água (ribeiras) intervencionadas (indicador de Eixo 43.) tem uma
realização contratada e executada tributária das operações aprovadas em 2013 (7,56 km) e do resultado da sua
implementação no terreno (1,82 km). Estima-se que estas intervenções contra riscos de cheias e inundações
venham a beneficiar 125.254 pessoas.
A conclusão, em 2010, do projeto Ligação em Via Expresso ao Porto do Funchal, tem reflexo na realização
executada dos indicadores de Eixo Prioritário 35. Nº de Infraestruturas de transporte intervencionadas e 37.
Redução do tempo de viagem, decorrente de projetos apoiados e nos core indicators 13. Nº de Projectos de
transportes, 14. Nº de Km de Novas Estradas e 15. Nº de Km de Novas Estradas nas RTE (nestes dois últimos
caso o indicador para os anos transactos foi ajustado a duas casas decimais, razão pela qual difere ligeiramente
dos valores antes apresentados).
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BOAS PRÁTICAS

INTERVENÇÃO NOS TROÇOS TERMINAIS DAS PRINCIPAIS RIBEIRAS DO FUNCHAL
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA
INVESTIMENTO TOTAL 81.866.393 € | FUNDO DE COESÃO 65.854.695 €

1 a 4 _Ribeira de João Gomes
5 a 8 _Ribeira de Santa Luzia
9 a 12_Ribeira de S. João

O projeto “Intervenção nos Troços Terminais das Principais Ribeiras do Funchal” envolve intervenções de melhoria de funcionamento
hidráulico das principais Ribeiras do Funchal, de proteção marítima da frente marginal nascente da cidade do Funchal, bem como de
recuperação paisagística e proteção do terrapleno criado provisoriamente aquando da intempérie de 20.02.2010.
Consiste, fundamentalmente, na intervenção nos troços finais das três principais Ribeiras - Ribeira de São João, Santa Luzia e João
Gomes, numa intervenção sobre o terrapleno junto a Avenida do Mar formado pelo depósito de inertes decorrentes da limpeza das
ribeiras após o aluvião de fevereiro de 2010, a proteção da frente marítima da cidade do Funchal, e a reposição das condições
anteriores ao aluvião ou introdução das necessárias adaptações, por via da correção do traçado das ribeiras.
A operação visa a correção torrencial das três principais ribeiras da cidade do Funchal, nas zonas terminais dos referidos cursos de
água e tem como objetivo principal, proceder ao reordenamento e reabilitação estrutural das infraestruturas, numa perspetiva de
correção das vulnerabilidades e riscos resultantes de torrentes e aluviões em zonas criticas como a Baixa do Funchal, que se
agudizaram de forma particular após a intempérie de 20 de Fevereiro de 2010. Com este projeto pretende-se assim atenuar a
vulnerabilidade de uma zona problemática em termos de funcionamento hidráulico (foz das ribeiras), e atenuar a vulnerabilidade de
uma área exposta a riscos de inundações, como é o caso da zona baixa da cidade do Funchal.
Os motivos para a seleção deste projeto consistem fundamentalmente:
1.

A solução definida para a RAM enquadra-se nos grandes princípios orientadores consagrados no Estudo de Avaliação
do Risco de Aluviões na Ilha da Madeira (EARAIM), e compreende intervenções de melhoria de funcionamento
hidráulico das principais Ribeiras do Funchal;

2.

O projeto tem enquadramento direto nas grandes prioridades estratégicas (Dimensão Ambiental e Coesão Territorial e
Desenvolvimento Equilibrado da Região), e nos grandes objetivos (Promover o Desenvolvimento Sustentável da Região e
aumentar a Coesão Territorial na RAM) do PDES da RAM para 2007-2013;

3.

É um grande projeto que representa um investimento total de mais de 80 milhões de euros, dentro do âmbito das
competências públicas e de interesse público na medida em que se trata de uma ação preventiva de danos e riscos em
zonas críticas;

4.

Considera-se uma intervenção de grande importância para a Região, numa perspetiva de correção das vulnerabilidades
e riscos resultantes de torrentes e aluviões, os quais se têm agravado após a intempérie de 20 de Fevereiro de 2010, e
da criação de condições para a adequada proteção de pessoas e bens de relevância estrutural;

5.

Para além de corrigir as vulnerabilidades e riscos em zonas criticas, irá também valorizar urbanisticamente o depósito
temporário de inertes e reforçar a proteção marítima a leste das Ribeiras de João Gomes e de Santa Luzia;

6.

Considera-se que esta intervenção tem um carater inovador para a RAM, devido as suas características particulares e
inovadoras, principalmente pela vertente hidráulica, e a sua interligação com o fenómeno das cheias, o que com certeza
motivará o interesse particular no desenvolvimento de trabalhos académicos e de investigação;

7.

Finalmente, uma nota sobre a execução, pois o projeto foi aprovado em Maio de 2013, e no final do ano, já
apresentava uma taxa de execução de 58%, em linha com os cronogramas aprovados.
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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, SA designada por 3ª Fase do Aterro Sanitário da Estação de Tratamento de
Resíduos Sólidos da Meia Serra, destaca-se em 2013, a ocorrência de um total de quatro suspensões
parciais da obra, designadamente 26.02.2013, 03.05.2013, 27.05.2013 e 04.06.2013, e uma suspensão
total dos trabalhos em 11.06.2013, tendo sido o último dia de suspensão da obra a 26.06.2013,
inclusive. Estas suspensões afetaram essencialmente a execução dos trabalhos de movimentação de
terras, nomeadamente a execução dos aterros, e deveram-se principalmente as condições
atmosféricas adversas registadas no respetivo local dos trabalhos. A execução desta empreitada tem
decorrido em condições climáticas pouco favoráveis, tendo em conta que a mesma já tinha sido
suspensa nos anos anteriores, factos que justificam um atraso acumulado face ao calendário previsto
na ordem dos 25 meses para além dos 4 meses necessários para a execução dos trabalhos de
suprimento de erros e omissões, perfazendo um total de cerca de 29 meses de atraso acumulado.
Ainda em dezembro de 2013, foi apresentada e aprovada uma proposta de reprogramação temporal
da operação, devido ao atraso registado na execução do projeto, permitindo alterar a data de
execução física de 31.10.2013 para 19.09.2014 e a data de execução financeira de 30.12.2013 para
30.12.2014;



Quanto ao projeto Infraestruturas do Porto do Porto Santo, aprovado em 2009, as razões que
justificam a incipiente performance física e respetivo atraso na componente “Construção”, 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, que veio ocupar uma parte da área do terrapleno
(executado no âmbito da empreitada já concluída e integrada na operação aprovada – 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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No final de 2013, ainda se encontrava em análise a proposta de reprogramação apresentada pelo beneficiário
na qual foi explicitada as alterações do ponto de vista físico e financeiro que a entidade pretende implementar
com o objetivo de salvaguardar o cumprimentos dos objetivos definidos na candidatura.

3.5

EIXO PRIORITÁRIO V - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA A VALORIZAÇÃO
TERRITORIAL E O DESENVOLVIMENTO URBANO

3.5.1 CUMPRIMENTO DE METAS E ANÁLISE DE PROGRESSOS

A tabela seguinte 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 2013 no
âmbito do Eixo V.
No âmbito da reprogramação de 2013 do Programa, foram ajustadas as metas de alguns dos indicadores,
nomeadamente:
47. População abrangida por equipamentos desportivos - Ajustamento da meta considerando a população
beneficiada pelos equipamentos desportivos financiados, ajustada aos Censos 2011
49.Nº de Alunos servidos pelas Universidades intervencionadas - Ajustamento da meta ao número de alunos
efetivamente servidos pelas Universidades e Institutos Politécnicos apoiados
50. Nº de Equipamentos culturais - Revisão em baixa da meta relativa ao nº de equipamentos culturais
apoiados, em virtude da anulação/rescisão de algumas operações
52. População diretamente abrangida pelos resultados dos projetos de soluções inovadoras e 53. Nº de
Replicações por projeto de soluções inovadoras - Revisão em baixa das metas, em virtude da
anulação/rescisão de algumas operações e do ajustamento efetuado na população diretamente abrangida
pelas operações contratadas, considerando a população residente nas freguesias urbanas dos concelhos
abrangidos pelos projetos de soluções inovadoras, atualizada de acordo com os Censos 2011.
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Tabela 3.5. | Realização Física do Eixo Prioritário 5

Indicadores

2008

2009

2010

2011

2012

2013

82

112

114

58

84

92

2015

Indicadores Eixo (alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006

44. Nº de Escolas
intervencionadas ao abrigo do
Programa de Modernização do
Parque Escolar destinado ao
Ensino Secundário financiadas
pelo POVT

45. Nº de Alunos servidos por
escolas intervencionadas ao
abrigo do Programa de
Modernização do Parque
Escolar destinado ao Ensino
Secundário financiadas pelo
POVT

46. Nº de Equipamentos
Desportivos

Realização
Contratada

16

71

Realização
Executada
Meta

110

112

Valor de
Referência
Realização
Contratada

19.950

86.952

Realização
Executada
Meta

101.616

137.915

140.700

77.082

103.190

115.905

90.000

138.000

Valor de
Referência
Realização
Contratada

84

84

84

Realização
Executada

54

71

77

Meta

84

Valor de
Referência

47. População abrangida por
equipamentos desportivos

Realização
Contratada

991.027

964.239

964.239

Realização
Executada

596.459

802.838

829.024

Meta

964.822

Valor de
Referência

48. Nº de Universidades
construídas e/ou
ampliadas/requalificadas

Realização
Contratada

17

17

17

Realização
Executada

5

8

12

Meta

17

Valor de
Referência
Realização
Contratada

49.202

51.950

51.950

49.Nº de Alunos servidos pelas
Realização
Universidades intervencionadas
Executada

15.750

23.726

36.793

Meta
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Valor de
Referência

50. Nº de Equipamentos
culturais

Realização
Contratada

9

7

7

Realização
Executada

-

-

2

Meta

7

Valor de
Referência
Realização
Contratada

51. Nº Projetos de soluções
inovadoras

20

15

Realização
Executada
Meta

12

12

5

8

50

12

Valor de
Referência

Realização
Contratada
52. População diretamente
abrangida pelos resultados dos
projetos de soluções
inovadoras

1.875.201

3.575.201

1.978.421

Realização
Executada
Meta

760.403

760.403

278.969

661.472

1.000.000

532.747

Valor de
Referência
Realização
Contratada

53. Nº de Replicações por
projeto de soluções inovadoras

2

2,5

2,5

1,5

Realização
Executada

1,5

0,75

Meta

2

1,5

Valor de
Referência
Indicadores Comuns Comunitários (core indicators)

Transportes

Ambiente

Educação

22. Acréscimo
de população
servida por
intervenções de
expansão de
sistemas de
transporte
urbanos

Realização
Contratada

28. Nº de
projetos visando
a melhoria da
qualidade do ar

Realização
Contratada

36. Nº de
projetos
(Educação)

240.182

240.182

Realização
Executada

5

6

Realização
Executada
Realização
Contratada
Realização
Executada

16

51

108

279.532

252.629

252.629

-

7.114

229.999

4

5

5

-

1

3

119

129

131

69

92

104
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Realização
Contratada
Educação

19.950

87.763

155.573

Realização
Executada

Reabilitação
urbana

Inclusão
Social

170.237

189.865

192.650

98.028

126.916

152.698

218

225

234

123

167

191

203

213

215

123

163

181

37. Nº de Alunos
que beneficiam
das intervenções

39. Nº de
projetos que
asseguram a
sustentabilidade
e melhoram a
atratividade das
cidades

Realização
Contratada

41. Nº de
projetos dirigidos
aos jovens e às
minorias, que
visam promover
a oferta de
serviços para a
igualdade de
oportunidades e
a inclusão social

Realização
Contratada

44

135

223

Realização
Executada

Realização
Executada

44

111

193

Ver notas de rodapé relativas às correções efetuadas nas realizações contratadas relativas ao ano de 2012 (a sombreado).

3.5.2 ANÁLISE QUALITATIVA

O ano de 2013 foi marcado pelo reforço de 20 milhões na dotação do Eixo V, por contrapartida da redução da
dotação do Eixo VI, no âmbito da reprogramação do Programa aprovada em Outubro de 2013, de modo a
possibilitar o aumento das taxas de cofinanciamento de 70% para 85% dos projetos da responsabilidade das
Universidades e Institutos Politécnicos, também enquadradas no perímetro de consolidação orçamental,
permitindo um acréscimo sustentado de receitas (relativas ao financiamento das despesas já realizadas e a
realizar), sem aumento do investimento público. Permite também introduzir alguma equidade no nível de
financiamento destas infraestruturas de ensino com o nível de financiamento das infraestruturas da
responsabilidade da Parque Escolar, EPE, que beneficiam de uma taxa de cofinanciamento de 85%.
Com 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 –
e a operacionalização do cancelamento da operação aprovada no início do ano de 2013, o projeto relativo à
participação do POVT neste fundo, deixa de ser contabilizado e reportado no presente relatório.
Relativamente à igualdade de género e de oportunidades, já abordada no ponto 2.2. deste relatório, salienta-se
mais uma vez que a criação de equipamentos coletivos, quer no domínio da edução quer nos domínios da
cultura e do desporto, cujo propósito último é, nas infraestruturas escolares, favorecerem as condições de
igualdade no acesso e no desenvolvimento socioeducativo dos jovens e a conciliação da vida pessoal, familiar e
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profissional das famílias jovens; verifica-se efeito idêntico, ao nível dos demais equipamentos coletivos, num
reforço infraestrutural nas suas diversas vertentes, como sejam a social, recreativa e cultural.

3.5.2.1 A ÇÕES I NOVADORAS PARA O D ESENVOLVIMENTO U RBANO

Na medida em que a elegibilidade desta tipologia de intervenções foi encerrada, no POVT, no âmbito da
reprogramação técnica do QREN, em 2011, passando para os PO Regionais, desde dessa data o progresso deste
domínio de intervenção é marcado pelo conjunto de operações aprovadas desde 2010.
Em 2013, existiu uma descativação de cerca de 600 mil euros, resultado da reprogramação em baixa das
operações aprovadas, o que resulta numa variação negativa de 7% do valor comprometido.
É de destacar, no decurso do ano, o comportamento notável da execução deste domínio de intervenção, cuja
taxa de realização aumentou de 38% para 68%, o que é explicado pela redução do montante comprometido,
mas também pelo avanço da implementação das operações no terreno - passámos de 5 operações concluídas
para 8, das 12 aprovadas, tendo a execução atingido uma variação de 66% face a 2012.

Quadro 51 | Fundo comprometido e executado no Domínio de Intervenção Ações Inovadoras par a o Desenvolvimento
Urbano
Unid: €
Eixo V - Ações Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano
2012

Variação
2013/2012

2013

Total

Descativações

Total

(%)

Fundo
Comprometido

8.135.722

-605.622

7.530.100

-7%

Fundo Executado

3.103.806

5.138.839

66%

Continua, no entanto, a registar uma taxa de realização inferior aos restantes domínios do Eixo V e abaixo da
média do Eixo – veja-se, a este propósito, os indicadores financeiros que constam dos Anexos II e III deste
relatório.

Quadro 52 | Ponto de situação dos do Domínio de Intervenção das Ações inovadoras para o Desenvolvimento Urbano

Avisos

Data
Abertura

Data
Encerramento

VT-42-2008-08

10-Mar-08

20-Jun-08

VT-42-2009-22

24-Abr-09

29-Mai-09

Dotação
de cada
Aviso
(Fundo)
(Mil €)

Candidaturas

Aprovações

Execução

Fundo
EX
PG
(Mil €) (Mil €) (Mil €)

Indicadores Financeiros
Taxa
Compromisso
(%)

Taxa
Execução
(%)

Taxa
Realização
(%)

nº

Fundo
(Mil €)

nº

15.000

29

27.058

7

4.168

3.091

3.260

28%

21%

74%

25.000

40

29.999

5

3.362

2.048

2.615

13%

8%

61%

TOTAL

69

57.057

12

7.530

5.139

5.875

68%

196

Relatório Anual de Execução | 2013

Pelas caraterísticas das ações a desenvolver no âmbito deste domínio de intervenção e o seu caráter
experimental, verifica-se que 17% do número de operações candidatadas estão em execução e que apenas
13% do Fundo total disponibilizado a concurso será utilizado. O grau de seletividade inicial e a “taxa de
mortalidade” das operações (13 operações desistidas/anuladas/rescindidas já após a sua aprovação) explica
esta situação.
Ainda neste domínio, importa realçar a importância, para a execução deste domínio, do pagamento de
adiantamentos a título de top-up, que, pelo fato das operações estarem aprovadas com uma taxa de
cofinanciamento de 70%, têm um peso muito relevante no total de pagamentos efetuados em 2013 – cerca de
21%.
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” refletem a evolução verificada
neste Domínio em 2013, com o indicador de Eixo 48 - Nº de projetos de Soluções Inovadoras a passar de uma
realização executada de 8, em 2012, para 12, em 2013, acrescendo aos projetos já concluídos em 2012, os
seguintes: Transporte a Pedido no Médio Tejo – Arranque, E3DL - Eficiência energética e ambiental nos centros
urbanos de Dão-Lafões e eParticipação EDD: Governação urbana com incremento da participação dos cidadãos
(as primeiras duas operações referidas, também contribuem para a realização executada do core indicator 28 Nº de projetos visando a melhoria da qualidade do ar, tratando-se o primeiro de um projeto na área temática
relativa à Acessibilidade e mobilidade urbana, e o segundo à área temática da Eficiência Energética).
Quanto ao indicador de Eixo 50 - Nº de Replicações por projeto de soluções inovadoras, o mesmo regista uma
realização executada de 0,75 (número médio considerando as operações concluídas), o que resulta da
conclusão das operações Transporte a Pedido no Médio Tejo – Arranque e Projeto CicloRia, sendo que cada um
destes projetos terá 3 replicações.
No que respeita aos indicadores de Eixo 49 - População diretamente abrangida pelos resultados dos projetos de
26

soluções inovadoras , a realização contratada deste indicador, bem como a do core indicador 22 - Acréscimo
de população servida por intervenções de expansão de sistemas de transportes urbanos, aumentou em virtude,
no caso deste indicador, da conclusão do projeto Transporte a Pedido no Médio Tejo – Arranque e no caso do
indicador de Eixo 49, também da conclusão dos projetos anteriormente indicados.

26

O valor de 2012 foi corrigido de 532.747 para 760.403, pois existiu uma retificação na contagem da população
beneficiada pelas soluções inovadoras
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BOAS PRÁTICAS

E3DL – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E AMBIENTAL NOS CENTROS URBANOS DE DÃO-LAFÕES
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DE VISEU DÃO-LAFÕES
INVESTIMENTO TOTAL 564.520 € | FEDER 364.896 €

Com este projeto pretende-se de uma forma geral: melhorar a qualidade do ambiente nos 3 centros urbanos participantes no
projeto (Mangualde, Tondela e Viseu); diminuir a dependência dos combustíveis fósseis; promover a utilização do veículo elétrico
junto da população e sector empresarial, bem como valorizar os modos suaves de transporte nos centros urbanos e na sua
articulação com as zonas envolventes; Conhecer detalhadamente a situação ambiental dos centros urbanos envolvidos, bem como
a matriz dos consumos energéticos municipais; Conhecer pormenorizadamente outras experiências efetuadas neste âmbito, de
forma a facilitar a implementação neste território; Criar uma rede de pontos de abastecimento elétrico (utilizando a produção de
energia fotovoltaica) que torne mais atrativa a utilização de veículos elétricos nos centros urbanos; Sensibilizar e aumentar a
consciência ambiental da população e difundir o projeto por forma a replicar a experiência para todo o território Dão Lafões.
A região Dão-Lafões dispõe de um apreciável conjunto de recursos naturais passíveis de ser aproveitados para a produção de
energia, nomeadamente a eólica, de biomassa, mas também a solar e a hídrica. Adicionalmente, a região dispõe de unidades de
fabrico de maquinaria de suporte à produção deste tipo de energias. Trata-se de uma área emergente face ao reconhecimento dos
impactes associados à utilização de algumas energias não renováveis e a uma crescente sensibilização dos agentes económicos e
da opinião pública para as questões energéticas e ambientais em geral. Assim, e para além da valorização das energias renováveis,
já concretizada por vários agentes económicos presentes na região, as entidades regionais manifestam uma preocupação
crescente com a eficiência energética.
A utilização de locais públicos (parques de estacionamento) como postos de fornecimento de energia elétrica para veículos
permitirá cativar os munícipes, pela lógica do exemplo, a aderirem à utilização de veículos movidos a energia elétrica. Estas
situações combinadas ainda com uma promoção à implementação da utilização de energias renováveis para a produção de
eletricidade permitirão reduzir as emissões de CO2 e contribuir para a redução da dependência externa de fontes de energia
primária.
O projeto que é proposto executar é inovador, por ser o primeiro a conglomerar a utilização de veículos elétricos com pontos de
abastecimento de energia nos locais de estacionamento e, por outro lado, contribuir de forma direta para a redução do efeito de
estufa e indireta, por via do sombreamento.
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3.5.2.2 R EDE DE E SCOLAS COM E NSINO S ECUNDÁRIO

Em 2013, o domínio de intervenção Rede de Escolas com Ensino Secundário, teve um desempenho que
contrasta, em termos de avanço do compromisso e da execução, com os anos anteriores, tendo sofrido uma
desaceleração evidente.
No que respeita ao compromisso registou-se a aprovação de duas novas candidaturas, apresentadas ainda ao
abrigo do Aviso/Convite para a apresentação de candidaturas lançado em 2012, e que tinham transitado em
análise de mérito para 2013, por falta de disponibilidade de dotação no Eixo para a aprovação destas
operações e que, em Abril de 2013, foram decididas favoravelmente pela Comissão Diretiva do POVT, dado
terem existido quebras nos projetos em execução.

Quadro 53 | Ponto de situação dos Avisos do domínio de Intervenção da Rede de Escolas com Ensino Secundário

Avisos

Data
Abertura

VT-45-2008-07

04-Jan-08

VT-45-2009-23
VT-45-2010-32

Dotação
de cada
Data
Aviso
Encerramento
(Fundo)
(Mil €)

Candidaturas

Execução

Taxa
Compromisso
(%)

Taxa
Execução
(%)

Taxa
Realização
(%)

Fundo
(Mil €)

nº

Fundo
(Mil €)

EX
(Mil €)

5

104.500

4

72.253

72.112

68.903

72%

72%

100%

279.872 279.556

100.000

04-Mai-09

30-Jun-09

240.000 13

26-Abr-10

28-Mai-10

VT-45-2010-37

16-Ago-10

17-Set-10

200.000 17

VT-45-2010-40

03-Nov-10

30-Nov-10

123.000

VT-45-2012-48

17-Set-12

15-Out-12

270.000 32
TOTAL 75

2

6

250.399 13

PG
(Mil €)

Indicadores Financeiros

nº

31-Mar-08

17.000

Aprovações

278.220

117%

116%

100%

42.120

42.120

248%

248%

100%

201.955 17

180.641 180.123

178.830

90%

90%

100%

129.505

105.978

92.292

95.477

86%

75%

87%

349.010 32

290.392 179.566

186.320

108%

67%

62%

1.073.527 74

971.372 845.770

849.871

38.158

2

6

42.236

87%

Como podemos verificar, pelo quadro anterior, quatro dos seis avisos abertos já apresentam uma taxa de
realização de 100% estando as operações executadas na totalidade e a taxa de realização do domínio de
intervenção é de 87%.
A desaceleração referida anteriormente é evidente no quadro nº 54, com uma variação no fundo
comprometido de 2% (acréscimo de 16 milhões de euros) e uma variação de 42,9 milhões de euros na
execução (contrastando com os 185 milhões de euros executados em 2012).
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Quadro 54 | Fundo comprometido e executado no Domínio de Intervenção Requalificação da Rede de Escolas com Ensino
Secundário
Unid: €
Eixo V – Requalificação da Rede de Escolas com Ensino Secundário
2012

Variação
2013/2012

2013

Total

Novas
Aprovações

Descativações

Total

(%)

Fundo
Comprometido

955.434.762

24.705.423

-8.768.061

971.372.124

2%

Fundo Executado

802.905.759

845.769.542

5%

Este comportamento justifica-se, no que respeita ao nível de compromisso, pelo fato de não existir dotação por
comprometer no Eixo e no caso da execução, pelo fato da empresa Parque Escolar, EPE, estar confrontada com
problemas na mobilização da contrapartida nacional, e por esse motivo, os trabalhos nas escolas cuja
requalificação ainda se encontra em curso, estarem a decorrer a um ritmo bastante lento.
Já no plano do progresso do domínio de intervenção em termos de implementação no terreno e dos resultados
já atingidos, ao nível dos indicadores de realização física e de resultados apresentados na tabela 3.5.,
verificamos que das 114 escolas que se prevêem intervencionar, 94 estão concluídas e em funcionamento,
beneficiando cerca de 116 mil alunos. Apesar da pouca expressão da execução financeira, em 2013, verificouse a conclusão de 8 escolas – Escola Secundária Henriques Nogueira em Torres Vedras; Escola Secundária de
Vila Verde; Escola Secundária da Trofa; Escola Secundária de Arouca; Escola Básica e Secundária de Canelas em
Vila Nova de Gaia; Escola Secundária Augusto Ferreira em Rio Maior; Escola Secundária de Felgueiras, Escola
Básica e Secundária de Baião e Escola Secundária de Barcelos.
O impacto destas operações no conjunto de intervenções apoiadas pelo POVT na área da educação é
preponderante, quer no número total de projetos – 114 em 131 projetos (core indicator 36) – quer em número
de alunos que beneficiam das intervenções – quase 141 mil em 193 mil alunos (Indicador Comum Comunitário
nº 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 282 escolas.
De destacar igualmente o contributo da conclusão de mais oito escolas para os core indicators 39 - Nº de
projetos que asseguram a sustentabilidade e melhoram a atratividade das cidades e 4 - 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.
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BOAS PRÁTICAS

LOTE 3EC2 – MODERNIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESCOLAS COM ENSINO SECUNDÁRIO
PARQUE ESCOLAR, E. P. E.
INVESTIMENTO TOTAL 28.304.631 € | FEDER 18.184.436 €

O lote 3EC2 integra a intervenção em duas escolas secundárias, localizadas no distrito de Aveiro, designadamente a Escola Básica e
Secundária de Estarreja e a Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga, sendo de salientar que ambas as escolas tinham sido
inauguradas na década 80.
A requalificação do edifício da Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga permitiu unificar a Escola Básica, Escola Secundária e
o Complexo Desportivo, criando uma nova identidade para o Complexo Escolar.
Com esta requalificação, foram reorganizados diversos espaços escolares existentes, articulando-os com outros novos espaços, de
forma a construir um todo coerente e funcional; foram requalificadas estruturas de ensino e de prática desportiva, melhorando a
sua performance; foram criados novos espaços programáticos de forma a complementar e reforçar a atividade académica de
acordo com o Programa Funcional da Escola; e foi aberta a Escola ao seu meio, através de um conjunto de espaços, com uma
potencial vocação para a partilha com a Comunidade.
Importa ainda referir que à Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga foi atribuído o Prémio Fad de Arquitetura pela sua
capacidade de tornar memorável a experiência de habitar pelos seus utilizadores através de espaços livres de grande riqueza; pela
flexibilidade para introduzir usos sociais e desportivos que vão além de seu próprio uso, abrindo-os à comunidade; pela forma
acertada com que integra diversas peças arquitetónicas numa topografia acidentada sem que o conjunto tenha um impacto
negativo na território; pela sua capacidade, apesar da complexidade do programa, de integrar com uma única linguagem a
intervenção em edifícios existentes e pela criação de novas peças e criação de um cuidadoso sistema de composição e detalhe.
Como forma de atenuar o impacto do aumento de consumo de energia foi necessário garantir que os novos consumos seriam
minimizados, mediante uma cuidada otimização energética, tendo sido imperiosa a produção de energia elétrica através de uma
energia renovável, como forma de tornar a escola o mais autossuficiente possível, aliada à seleção de fontes de luz de alto
rendimento e elevada eficiência luminosa e seleção criteriosa dos equipamentos de AVAC (aquecimento, ventilação e ar
condicionado). Assim, foi instalada uma central fotovoltaica com o objetivo de produzir energia elétrica. Esta central contribuirá
em parte ou na totalidade para o fornecimento da energia elétrica necessária ao normal funcionamento das instalações, sendo
que em período de férias ou sempre que a produção exceda o consumo, possa ser armazenada e vendida à rede de distribuição,
tendo em conta que a escola, de um modo geral, situando-se no seio da comunidade perto de locais de consumo de energia
elétrica, a produção terá poucas perdas no transporte, contribuindo para a diminuição do impacte ambiental (nomeadamente
emissão de CO2).
Outra utilização de energia renovável prende-se com o aquecimento de águas sanitárias (AQS). A produção de AQS destina-se
essencialmente a balneários e cozinhas normalmente efetuados por sistemas independentes. Esta produção é feita por instalações
de aproveitamento de energia solar (coletores solares térmicos) complementadas por sistemas de apoio (ex: caldeira).
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3.5.2.3 I NFRAESTRUTURAS E E QUIPAMENTOS D ESPORTIVOS

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 2013
traduziu-se exclusivamente ao nível da realização física e financeira das 84 operações aprovadas que, recordese, 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).

Quadro 55 | Ponto de situação dos Avisos do Domínio de Intervenção das Infraestruturas e Equipamentos Desportivos
Candidaturas
Dotação
de cada
Data
Aviso
Encerramento
(Fundo)
(Mil €)

Avisos

Data
Abertura

VT-53-2008-09

13-Mar-08

31-Jul-08

VT-53-2008-18

15-Set-08

VT-53-2009-24
VT-53-2009-31

Aprovações

Execução

Indicadores Financeiros
Taxa
Compromisso
(%)

Taxa
Execução
(%)

Taxa
Realização
(%)

24.826 23.777

50%

50%

100%

31.925

28.404 29.003

106%

95%

89%

16

14.194

13.648 13.314

95%

91%

96%

25.600

4

8.845

147%

128%

87%

235.250

84

79.898

nº

Fundo
(Mil €)

nº

Fundo
(Mil €)

50.000

68

47.916

44

24.934

27-Mar-09

30.000

31

53.838

20

04-Mai-09

30-Jun-09

15.000

70

107.895

07-Set-09

09-Out-09

6.000

8

TOTAL

177

EX
(Mil €)

7.665

PG
(Mil €)

8.175

74.542 74.269

93%

Dado o elevado nível de realização das operações aprovadas – este domínio regista uma taxa de realização de
93%, a mais elevada do Programa, o acréscimo registado ao nível da execução do domínio (crescimento de 10%
face a 2011), não é tão expressivo como o registado em 2012 (crescimento de 25% face a 2011).

Quadro 56 | Fundo comprometido e executado no Domínio de Intervenção Infraestruturas e Equipamentos Desportivos
Unid: €
Eixo V - Infraestruturas e Equipamentos Desportivos
2012

Variação
2013/2012

2013

Total

Descativações

Total

(%)

Fundo
Comprometido

79.899.977

-1.960

79.898.017

0%

Fundo Executado

68.043.245

74.541.881

10%

Face ao estado de avanço dos projetos, na sua grande maioria já fisicamente concluídos, apenas 12 projetos
beneficiaram de pagamento de top-up (594 mil euros em 2013), a maioria dos quais Centros de Alto
Rendimento, que registaram naquele ano, alguma execução.
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
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Eixo nº 43 e nº 44 – que quantificam respetivamente, o número de equipamentos desportivos apoiados e a
população por eles servida –, aos quais estão associados níveis de concretização extremamente elevados e já
muito próximo da respetiva meta: 77 das operações estão concluídas, de entre as quais 6 dizem respeito a
Centros de Alto Rendimento, sendo que 3 foram concluídos em 2013 - Construção do Centro de Alto
Rendimento de Surf de Viana do Castelo, Centro de Alto Rendimento de Remo (1.ª fase) - Pocinho - Vila Nova de
Foz Côa e Centro de Alto Rendimento da Golegã – Desportos Equestres, beneficiando perto de 829 mil
habitantes dos concelhos servidos pelas novas e/ou requalificadas infraestruturas (ver nota de rodapé a este
propósito).

BOAS PRÁTICAS

CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE SANGALHOS – VELÓDROMO NACIONAL
MUNICÍPIO DA ANADIA
INVESTIMENTO TOTAL 11.482.406 € | FEDER 9.136.388 €

O presente investimento visou a criação de um Centro de Alto Rendimento para a Prática do Ciclismo de Pista Coberta - Velódromo
Nacional de Sangalhos, colmatando as necessidades para formação dos atletas de alto rendimento de ciclismo nas práticas
desportivas de pista coberta, permitindo também a realização de provas nacionais e internacionais em conformidade com os
requisitos exigidos pela U.C.I. (Union Cycliste Intenational).
Também na área da investigação desportiva o Centro de Alto Rendimento de Sangalhos – Velódromo Nacional trará inúmeras
vantagens, nomeadamente no âmbito das condições tecnológicas de prática desportiva, nos recursos de treino complementares,
permitindo a realização de estágios, ações de formação e concentrações técnicas. De realçar a grande capacidade de poder atrair
atletas incoming, preletores estrangeiros, investigadores das Universidades Portuguesas bem como treinadores de outras
nacionalidades.
Face às características do Centro, no interior do mesmo, também se podem desenvolver outras modalidades desportivas servindo
também, como Centro de Alto rendimento das disciplinas de esgrima, judo, ginástica, Trampolins e Desportos Acrobática.

27

A quantidade da realização contratada em 2012 do indicador de eixo 47. População abrangida por equipamentos
desportivos, foi corrigida, pois por lapso, foram considerados os utilizadores do Centro de Alto Rendimento de Remo (1.ª
fase) - Pocinho - Vila Nova de Foz Côa, que não são contabilizados neste indicador, dado que estes equipamentos têm
uma dimensão nacional e internacional.
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3.5.2.4 E QUIPAMENTOS E STRUTURANTES DO S ISTEMA U RBANO N ACIONAL

Nesta área de intervenção não houve, em 2013, qualquer novo período de candidaturas, resumindo-se as
operações aprovadas ao primeiro (e único) aviso, decidido 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 da decisão de financiamento de uma operação e da
reprogramação em baixa de algumas operações que originou uma descativação de cerca de 2,7 milhões de
euros.
No entanto, e na sequência da aprovação da reprogramação do Programa, houve uma alteração do
Regulamento Específico aplicável a este domínio de intervenção, fixando como taxa máxima de
cofinanciamento das operações promovidas por Universidades e Institutos Politécnicos, a taxa de 85%, o nível
de compromisso deste domínio de intervenção fixou-se nos 173,2 milhões de euros, registando um
crescimento de 12% relativamente ao nível de compromisso verificado em 2012.

Quadro 57 | Fundo comprometido e executado no Domínio de Intervenção Equipamentos Estruturantes do Sistema
Urbano Nacional
Unid: €
Eixo V - Equipamentos Estruturantes do Sistema Urbano Nacional
2012

Variação
2013/2012

2013

Total

Descativações

Aumento de
Taxa para 85%

Total

(%)

Fundo Comprometido

154.442.632

-2.721.963

21.444.025

173.164.694

12%

Fundo Executado

103.871.643

140.582.318

35%

Por conseguinte, a análise da implementação deste domínio de intervenção em 2013 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
– passa de 67% em 2012 para 81% em 2013 (aumento de 14 p.p.), o que é revelador do nível de
implementação e conclusão das operações no terreno.
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Quadro 58 | Ponto de situação do Aviso do Domínio de Intervenção dos Equipamentos Estruturantes para o Sistema
Urbano Nacional
Candidaturas

Avisos

Data
Abertura

VT-39-2008-16

12-Mai-08

Dotação
de cada
Data
Aviso
Encerramento
(Fundo)
(Mil €)
29-Ago-08

nº

Fundo
(Mil €)

Aprovações

nº

Fundo
(Mil €)

Execução

EX
(Mil €)

PG
(Mil €)

225.000

114

457.902 26

173.165 140.582 143.816

TOTAL

114

457.902 26

173.165 140.582 143.816

Indicadores Financeiros
Taxa
Compromisso
(%)

Taxa
Execução
(%)

Taxa
Realização
(%)

77%

62%

81%
81%

Com o aumento da taxa de cofinanciamento das operações da responsabilidade de Universidades e Institutos
Politécnicos para 85%, o efeito do mecanismo top-up não foi tão evidente como em 2012, mas, num contexto
recessivo e de forte contenção orçamental, os 3,8 milhões de euros que foram pagos aos beneficiários através
deste mecanismo serviram de estímulo à execução dos projetos, tal como anteriormente referido.
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 nº 45) reflete a conclusão de quatro operações
face a 2012, elevando para 12 o número de infraestruturas de ensino universitário concluídas e em
funcionamento, que servem já cerca de 36.800 alunos. Nas demais intervenções, nomeadamente as que se
referem a equipamentos culturais (Indicador de Eixo nº 47), estavam concluídas duas infraestruturas –
Laboratório da Paisagem, em Guimarães e o Centro de Cultura Contemporâneo, em Castelo Branco.
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BOAS PRÁTICAS

CONSTRUÇÃO E APETRECHAMENTO DO EDIFÍCIOS DE CIÊNCIAS VETERINÁRIAS – BLOCO DE LABORATÓRIOS (BLOCO I)
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO-DOURO
INVESTIMENTO TOTAL 9.392.396 € | FEDER 7.979.227 €

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), como instituição de ensino superior, promove a articulação do estudo e
ensino, da investigação e desenvolvimento experimental, num quadro de referência nacional e internacional, desenvolvendo
programas e projetos nas áreas das Engenharia e Novas Tecnologias, Biologia e Biotecnologia-Genética, assumindo também
relevância na área das Ciências Humanas e Sociais. Neste âmbito e ciente do valor estratégico no avanço do conhecimento e nas
capacidades da tecnologia nacional, com impactos sociais, e tratando-se de domínio de fortes investimentos a nível mundial,
entendeu-se que a empreitada de construção e o apetrechamento do edifício das Ciências Veterinárias / Blocos de Laboratórios
(Bloco I) constituiu uma oportunidade única na obtenção de resultados, que capazes de conciliar a investigação e o conhecimento
científico.
Assim, a construção e o apetrechamento do edifício das Ciências Veterinárias / Blocos de Laboratórios (Bloco I) permitiu dotar a
Universidade, em especial na área da Medicina Veterinária e áreas afins, com instalações definitivas e adequadas aos níveis de
exigência do conhecimento atual e à formação de profissionais qualificados sob os padrões pedagógicos subjacentes ao
reconhecimento, avaliação e acreditação internacionais.
O empreendimento foi desenvolvido em dois blocos, tendo a construção ficado concluída em 2012, permitindo, deste modo, a
lecionação teórica e prática de unidades curriculares específicas dos referidos ciclos de estudo e, na área estritamente laboratorial,
a ligação ensino-investigação com significativa participação estudantil e o desenvolvimento, em 2º e 3º ciclos, de uma investigação
mais estruturada, inovadora com integração das entidades do sistema científico e tecnológico. De facto, nos edifícios construídos,
para além das áreas de ensino específicas, funcionarão também disciplinas básicas de cinco licenciaturas já existentes, sendo
evidentes os benefícios de uma articulação departamental em termos científicos, pedagógicos e de rentabilização de meios
humanos.
Sendo a UTAD uma unidade de investigação & desenvolvimento do panorama nacional, por forma a garantir uma investigação de
qualidade, foram valorizadas sinergias entre os diferentes grupos de investigação, bem como a criação de condições de trabalho de
investigação de alto nível com o objetivo último da certificação e acreditação dos laboratórios.
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3.5.2.5 I NICIATIVA 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 cancelada e a anulação da participação financeira já realizada, ocorreu em Janeiro de 2013.

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 aconteceu nos anos anteriores, 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).
As maiores fragilidades apresentadas por algumas destas entidades resultam na capacidade de suportar a
contrapartida nacional da parte das despesas que não são comparticipadas pelo POVT, por forma a garantir os
meios necessários para a boa execução dos projetos. Por vezes, estas dificuldades resultam na necessidade de
prorrogar os prazos de execução ou, mesmo, na reformulação das operações no sentido de se adequarem às
reais possibilidades de concretização. Por outro lado, os exigentes e morosos procedimentos de contratação
pública necessários condicionam o seu arranque das operações nas datas previstas e atrasam
significativamente a sua execução.
Também as cessões de posições contratuais e cessações de contratos de empreitadas estabelecidos entre os
beneficiários das operações aprovadas e os empreiteiros, por vezes acarretam atrasos na execução das
operações face ao programado.
Ao nível da Autoridade de Gestão, a implementação da “Operação Limpeza” continuou, com a reprogramação
de candidaturas, sendo 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), e
que ao mesmo tempo permitiu consolidar e focalizar nas operações/ações remanescentes o esforço de
execução dos beneficiários.
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3.6

EIXO PRIORITÁRIO VI – ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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 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 2013, haviam sido apresentados ao POVT quarenta e quatro Grandes Projetos, sendo
que seis deles foram apresentados no âmbito de Avisos abertos durante o ano de 2013 – cinco no Eixo I e um
no Eixo V (Regularização da Ribeira da Ribeira Brava). Para além destes, e em virtude da clarificação da
necessidade de incluir o IVA no montante de Custo Total do Investimento para verificação do limiar de Grandes
Projetos, existiu um Grande Projeto da responsabilidade da EDIA - Circuito Hidráulico de Pedrógão - Margem
Direita, que passou a ser considerado Grande Projeto (incluído na Lista Indicativa de Grandes Projetos quando
da revisão do Programa em 2013), o que eleva para quarenta e cinco o número de Grandes Projetos.
Daqueles Grandes Projetos, sete entretanto apresentaram desistência e cinco não foram admitidos, tratandose em ambos os casos de projetos do Eixo II.
Existiram ainda três Grandes Projetos, dos quarenta e cinco apresentados, que se veio a verificar não se
enquadrarem naquela tipologia:


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;



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 (antes da notificação à Comissão
Europeia), situando-se abaixo do limiar dos Grandes Projetos;



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
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Grande Projeto). Em 2012, a Autoridade de Gestão do POVT solicitou à Comissão Europeia, o pedido
de anulação da notificação do Grande Projeto, tendo sido aceite.
Um Grande Projeto não foi aprovado - Ligação Ferroviária Convencional Sines / Elvas (Espanha) IV: Sub-troço
Évora-Caia e o Grande Projeto Rede Ferroviária de Alta Velocidade em Portugal - Eixo Lisboa/Madrid: Sub-troço
Poceirão/Évora foi anulado no âmbito da aplicação da RCM nº 33/2012, de 15 de Março.
Dos restantes projetos, quatro (três relativos ao Eixo II e um relativo ao Eixo I) estavam ainda em análise de
admissibilidade pela Autoridade de Gestão (destes, o do Eixo I foi apresentado em 2013).
Os restantes vinte e quatro tinham uma decisão de financiamento favorável por parte da Autoridade de
Gestão, e estavam contratualizados. Importa ainda referir que destes, cinco entraram ao abrigo de Avisos
abertos em 2013 - Extensão da Linha Azul do Metropolitano de Lisboa à Reboleira, Linha do Minho –
Modernização do troço Nine / Valença Fronteira (Fase 1), Linha do Norte – Modernização do troço Ovar/Gaia
(Fase 1), Linha do Norte – Modernização do troço Alfarelos/Pampilhosa (Fase 1) e Regularização da Ribeira da
Ribeira Brava, dois foram aprovados em 2013 tendo transitado em análise de admissibilidade de 2012 Circuitos Hidráulicos de São Pedro-Baleizão-Quintos e Intervenção nos troços terminais das principais ribeiras
do Funchal e um, Projeto VALORISM - Ecoparque da Ilha de São Miguel, teve a confirmação da decisão de
financiamento do Organismo Intermédio em 2013.
Dos vinte e quatro Grandes Projetos contratualizados, dezasseis foram notificados à Comissão Europeia até 31
de dezembro de 2013.
Importa ainda referir que, no âmbito da aprovação da reprogramação do POVT em Outubro de 2013, a lista
indicativa dos Grandes Projetos apresentada no Texto do Programa sofreu alguns ajustamentos,
nomeadamente:


O montante de financiamento comunitário passa a ser indicado com base na taxa do Eixo Prioritário
onde o Grande Projeto se enquadra, na medida em que é esse o montante de financiamento que
consta da Decisão comunitária de aprovação dos Grandes Projetos;



Foram incluídos os projetos que, apesar de terem um Custo Total de Investimento inferior a 50
milhões de euros, poderão configurar Grandes Projetos se a esse Custo Total acrescermos o IVA que,
muito embora seja dedutível, deverá ser considerado para este efeito (Sistema Público de Parceria
Integrado de Abastecimento de Água, das Águas Públicas do Alentejo, SA; Adutor Brinches-Enxoé e
Circuito Hidráulico de Pedrógão - Margem Direita da EDIA, SA);



Foram ajustadas algumas designações de Grandes Projetos e/ou das entidades promotoras
(Modernização do Eixo Lisboa/Caldas da Rainha: Linha de Sintra - troço Barcarena-Cacém; Projeto
Valorism - Ecoparque da Ilha de São Miguel (alteração da entidade promotora); Intervenção nos troços
terminais das principais do Funchal);



Foram ajustados alguns montantes de custo total do investimento (Ligação Ferroviária Sines / Elvas
(Espanha) I: Variante de Alcácer (2ª fase), Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha) III: Modernização
do troço Bombel e Vidigal a Évora, Circuitos Hidráulicos de São Pedro-Baleizão-Quintos, Regularização
da Ribeira de Ribeira Brava;
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O Grande Projeto Ligação ferroviária Sines / Elvas – Troço Évora-Caia foi retirado da Lista por não se
vir a concretizar no atual período de programação;



Foram incluídos, na Lista Indicativa, os 4 novos Grandes Projetos - Linha do Minho - Modernização do
Troço Nine/Valença; Linha do Norte - Modernização do Troço Válega/Porto; Linha do Norte Modernização do troço Alfarelos/Pampilhosa; Linha Azul do Metro de Lisboa: Prolongamento Amadora
Este-Reboleira.

Apresenta-se seguidamente o ponto de situação relativamente a cada um dos Grandes Projetos já com decisão
da Autoridade de Gestão do POVT em 31 de dezembro de 2013, já notificados e, nos casos aplicáveis, já com
Decisão da CE. Dado que já existiu no corrente ano de 2014 algum progresso na situação de cada um dos GP
relativamente ao final de 2013, optámos por referenciar essa situação na coluna Observações:

Quadro 59 | Ponto de situação da Decisão dos Grandes Projetos
Data da
Decisão
Nacional

Data de
Notificação
à UE

AE Transmontana

16-11-2012

08-08-2013
30-08-2013

Extensão da Rede de Metro
do Porto entre Estádio do
Dragão e Venda Nova

09-11-2010

29-06-2012
15-04-2013

C(2013) 7483

114.086.200 Aprovado pela CE em 11.11.2013.

30-10-2008

20-05-2009
12-10-2009
08-02-2013
20-03-2013

C(2010) 2040
C(2013) 4784

126.121.372

Designação do Projeto

CRIL - Buraca/Pontinha

Ligação Ferroviária Sines /
Elvas (Espanha I Variante de
Alcácer (2ª fase)

Ramal de Ligação Ferroviária
ao Porto de Aveiro

Linha do Minho: Variante da
Trofa

Decisão da UE

Montante de
Decisão
Aprovado (€)

Observações

Processo de decisão interrompido
pela CE em 19.11.2013, para revisão e
318.885.444
esclarecimento de alguns aspetos da
instrução do GP

2ª decisão da CE em 26.07.2013 após
a alteração de Eixo Prioritário

30-10-2008

29-09-2009
04-11-2010
07-11-2011
30-07-2013
02-05-2014

Considerado admissível em
24.02.2014. Em carta enviada em
27.02.2014, a CE comunica a
interrupção do processo de decisão
solicitando a revisão de alguns
aspetos relacionados com o
92.468.603
calendário de execução e um
compromisso do estado Membro para
a realização das fases subsequentes
do projeto que permitam a ligação a
Elvas. Foi novamente notificado à CE,
no dia 2 de maio de 2014.

04-08-2011

29-05-2012
03-04-2013
28-01-2014

Processo de decisão interrompido
pela CE em 14.08.2013, para revisão
49.730.079
do ACB. Foi novamente notificado à
CE em 28.01.2014.

14-05-2012
12-04-2013
11-12-2013

Foi considerado admissível pela CE em
13.02.2014. A CE enviou carta, em
28.02.2014, com pedido de
45.317.283
esclarecimentos. Foi reenviado ao
IFDR, para envio à CE, no dia 23 de
Abril de 2014.

29-02-2012
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Ligação Ferroviária Sines/Elvas
(Espanha) III: Modernização
do troço Bombel e Vidigal a
Évora

Linha da Beira Baixa Modernização do troço
Castelo
Branco/Covilhã/Guarda

Modernização do Eixo
Lisboa/Caldas da Rainha:
Linha de Sintra - troço
Barcarena-Cacém

Extensão da Linha Azul do
Metropolitano de Lisboa à
Reboleira

Águas do Ave - Alargamento
do Sistema de Saneamento

Sistema Integrado de
Abastecimento em Alta da
Simarsul: Barreiro, Moita e
Seixal

31-03-2011

18-12-2012

23-04-2012
31-07-2013
02-05-2014

Considerado admissível em
09.08.2013. A CE enviou carta, em
72.374.238 15.11.2013, com pedido de
esclarecimentos. Foi novamente
enviado à CE em 07.04.2014

30-07-2013
09-08-2013
07-04-2014

18-12-2012

Considerado admissível pela CE em
02.08.2013. A CE enviou carta, em
43.235.189 05.12.2013, com pedido de
esclarecimentos. Foi novamente
enviado à CE em 07.04.2014

27-06-2013
26-07-2013
07-04-2014

Considerado admissível em
04.12.2013.
29-11-2013

30-01-2009

10-07-2009
07-11-2011
02-05-2012
07-02-2013

C(2013) 2813

113.769.207 Aprovado pela CE em 17.05.2013.

31-03-2009

19-10-2009
07-11-2011
24-04-2012
15-02-2013

C(2013) 2477

26.099.745 Aprovado pela CE em 26.04.2013.

C(2010) 7839
C(2013) 1243

2ª decisão da CE em 05.03.2013 após
alteração do Eixo/Fundo onde o GP se
enquadra.
59.290.882 Em 29.11.2013 foi comunicado à CE,
pelo IFDR, um conjunto de
imprecisões no texto da Decisão, com
solicitação de correção da Decisão.

19-10-2009

18-12-2009
04-10-2012

Circuitos Hidráulicos de São
Pedro-Baleizão-Quintos

31-05-2013

09-12-2013

Projeto de Tratamento,
Valorização e Destino Final
dos Resíduos Sólidos Urbanos
do Sistema Multimunicipal do
Litoral Centro

30-10-2008

27-01-2009
29-07-2009
14-05-2012

59.280.170

Processo de decisão interrompido
pela CE em 02.04.2014 para o
esclarecimento de algumas questões
e revisão do ACB.

02-08-2013

Ligação Pisão-Roxo
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Considerado admissível em
24.02.2014. Em carta enviada em
27.02.2014, a CE comunica a
interrupção do processo de decisão
solicitando a revisão de alguns
aspetos relacionados com o
79.101.059
calendário de execução e um
compromisso do estado Membro para
a realização das fases subsequentes
do projeto que permitam a ligação a
Elvas. Foi reenviado à CE, no dia 2 de
maio de 2014.

47.577.800

C(2009) 9604
C(2013) 57

GP considerado admissível em
17.12.2013.

2ª decisão da CE em 15.01.2013 após
114.643.813 alteração do Eixo/Fundo onde o GP se
enquadra.
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Projeto VALORISM Ecoparque da Ilha de São
Miguel

Intervenção nos Troços
Terminais das Principais
Ribeiras do Funchal

01-02-2013

16-05-2013

23-09-2013

GP considerado admissível em
25.09.2013. Processo de decisão
interrompido pela CE em 02.12.2013.
Tendo em conta que a execução
material e financeira do GP vai
ultrapassar o período de
encerramento da programação do
88.248.629
QREN, em virtude de atrasos não
previstos no processo de contratação
pública. Em 10 de abril de 2014, a CD
do POVT confirmou o cancelamento
do Grande Projeto, por proposta do
OI, o que será comunicado à CE com a
brevidade possível.

03-01-2014

GP considerado admissível em
13.01.2014. Processo de decisão
interrompido pela CE em 11.04.2014
77.476.112
para esclarecimento de questões
relativas à aplicação de Diretivas
ambientais e à ACB.

No que respeita ao nível de execução dos Grandes Projetos com decisão de financiamento favorável da
Autoridade de Gestão do POVT e contratados, verifica-se que os mesmos registam um nível de execução
bastante elevado, exceção feita aos três Grandes Projetos ferroviários aprovados no final do ano de 2013 Linha do Minho – Modernização do troço Nine / Valença Fronteira (Fase 1), Linha do Norte – Modernização do
troço Ovar/Gaia (Fase 1), Linha do Norte – Modernização do troço Alfarelos/Pampilhosa (Fase 1) e que ainda
não apresentam execução validada e dos projetos - Circuitos Hidráulicos de São Pedro-Baleizão-Quintos,
Projeto VALORISM - Ecoparque da Ilha de São Miguel e Regularização da Ribeira da Ribeira Brava, dada a
(ainda) baixa execução das operações no terreno.
Os quatro Grandes Projetos Linha do Minho – Modernização do troço Nine / Valença Fronteira (Fase 1), Linha
do Norte – Modernização do troço Ovar/Gaia (Fase 1), Linha do Norte – Modernização do troço
Alfarelos/Pampilhosa (Fase 1) e Regularização da Ribeira da Ribeira Brava, foram aprovados pela AG do POVT
no final de 2013 e por esse motivo, não existiu tempo útil para instruir estes Grandes Projetos de modo a
notificá-los à CE até ao final do ano.
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Quadro 60 | Execução financeira dos Grandes Projetos
Unid: €
Eixo

Grande Projeto

Eixo I AE Transmontana

Eixo I

Extensão da Rede de Metro do Porto
entre Estádio do Dragão e Venda Nova

Eixo I CRIL - Buraca/Pontinha

Custo Total
Aprovado

Fundo Aprovado
pela AG

Fundo Executado

Taxa de
Realização

518.023.957

193.060.441

164.402.303

85%

138.871.104

114.086.200

85.779.715

75%

187.215.101

126.121.372

120.447.555

96%

Eixo I

Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha)
I: Variante de Alcácer (2ª fase)

120.386.730

92.468.603

91.390.371

99%

Eixo I

Ramal de Ligação Ferroviária ao Porto de
Aveiro

64.467.937

49.730.079

40.884.909

82%

69.336.522

45.317.283

39.173.010

86%

Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha)
Eixo I III: Modernização do troço Bombel e
Vidigal a Évora

100.847.732

79.101.059

65.177.032

82%

Linha da Beira Baixa - Modernização do
Eixo I troço Castelo Branco/Covilhã/Guarda (1ª
fase)

89.502.762

72.374.238

46.999.550

65%

Modernização do Eixo Lisboa/Caldas da
Eixo I Rainha: Linha de Sintra - troço
Barcarena-Cacém

79.989.946

43.235.189

32.525.969

75%

Eixo I Linha do Minho: Variante da Trofa

Eixo I

Extensão da Linha Azul do Metropolitano
de Lisboa à Reboleira

62.774.088

59.280.170

40.639.758

69%

Eixo I

Linha do Minho – Modernização do
troço Nine / Valença Fronteira (Fase 1)

35.466.287

27.485.366

0

0%

Eixo I

Linha do Norte – Modernização do troço
Ovar/Gaia (Fase 1)

10.782.633

7.380.321

0

0%

Eixo I

Linha do Norte – Modernização do troço
Alfarelos/Pampilhosa (Fase 1)

41.593.917

30.300.893

0

0%

Eixo II

Águas do Ave - Alargamento do Sistema
de Saneamento

118.645.343

77.927.442

55.289.936

71%

Eixo II

SIMARSUL – Sub-sistemas de
Saneamento Barreiro/Moita e Seixal

51.033.153

15.000.000

14.070.373

94%

AGDA, Águas Públicas do Alentejo - 1ª
Eixo II fase Sistema Público de Parceria
Integrado de AA

48.618.843

33.806.593

5.795.469

17%

Eixo II Ligação Pisão-Roxo

67.713.982

50.397.249

47.439.359

94%

Eixo II Adutor Brinches-Enxoé

45.994.124

34.552.003

32.640.902

94%

217

Programa Operacional Temático Valorização do Território

Eixo II

Circuito Hidráulico de Pedrógão Margem Direita

47.781.913

32.751.627

27.667.884

84%

Eixo II

Circuitos Hidráulicos de São PedroBaleizão-Quintos

48.649.892

40.441.130

940.110

2%

Projeto de Tratamento, Valorização e
Destino Final dos Resíduos Sólidos
Eixo II
Urbanos do Sistema Multimunicipal do
Litoral Centro

91.449.687

63.939.181

60.485.272

95%

Projeto VALORISM - Ecoparque da Ilha
de São Miguel

95.958.796

69.410.655

0

0%

Eixo Intervenção nos troços terminais das
IV principais ribeiras do Funchal

81.866.393

65.854.695

40.702.405

62%

Eixo Regularização da Ribeira da Ribeira
IV Brava

78.541.767

66.760.502

0

0%

Eixo III

No Anexo XVIII são apresentadas as Fichas dos Grandes Projetos de acordo com a situação notificada à
Comissão Europeia a 31.12.2013, incluindo também os que ainda não foram notificados, embora já aprovados
pela Autoridade de Gestão, bem como os progressos em termos de execução que estes projetos registaram
durante aquele período.
Os principais constrangimentos na implementação dos Grandes Projetos, estão identificados no ponto 2.3
deste relatório, sendo igualmente válido o que é referido para as dificuldades de concretização dos
investimentos públicos em Portugal desde que o país se encontra sob assistência financeira.

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 2013, existiam dezoito operações aprovadas que configuravam Projetos Ambientais, nos
termos referidos anteriormente – uma operação do Eixo I, enquadrada no tema prioritário 52 – Transportes
Urbanos Limpos, onze operações no domínio de intervenção do Ciclo Urbano da Água, duas operações no
domínio da Proteção Costeira e duas operações no domínio de intervenção Empreendimento de Fins Múltiplos
de Alqueva, domínios do Eixo II e duas do Eixo III, na área da valorização de resíduos urbanos.
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Quadro 61 | Execução financeira dos Projetos Ambientais
Unid: €
Eixo

Projeto Ambiental

Custo Total
Aprovado

Fundo Aprovado

Fundo Executado

Taxa de
Realização

Eixo I

Extensão da Rede de Metro à Estação de Santo
Ovídio e Interface da Estação D. João II

33.489.621

28.274.790

20.661.630

73%

Eixo II

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro –
Saneamento do Douro 7.ª Fase

33.969.498

23.219.565

23.219.565

100%

Eixo II

Sistema Intermunicipal de abastecimento de
água e saneamento da Lezíria do Tejo 2º Fase

28.259.368

23.241.337

11.182.390

48%

Eixo II

Projeto de abastecimento de água em alta ao
concelho da Covilhã

28.204.435

15.697.547

0

0%

Eixo II

SMM Zêzere e Côa - Saneamento

26.207.615

17.480.931

15.260.399

87%

Eixo II

AGDA, Águas Públicas do Alentejo 1ª fase do
Sistema Público de Parceria Integrado de SAR

37.013.856

25.770.197

5.775.254

22%

Eixo II

Sistema Integrado de Distribuição de Água e
Recolha de Efluentes dos Municípios do
Noroeste - 1ª Fase

47.023.554

32.456.409

0

0%

Eixo II

Construção e Ampliação do Serviço de
Saneamento de Águas Residuais de Santarém

27.767.950

19.219.007

10.663.350

55%

Eixo II

Alargamento ao Médio Tejo (Saneamento) e
Saneamento de Castelo Branco, F.do Zêzere e
Proença-a-Nova

30.848.309

21.593.816

9.379.016

43%

Eixo II

Estação de Tratamento de Águas Residuais de
Viseu Sul e Emissários

38.924.141

33.085.520

171.169

1%

Eixo II

Ampliação e extensão do sistema regional do
Carvoeiro- SRC II

30.396.859

17.894.235

785.905

4%

Eixo II

Construção de Infraestruturas do Sistema de
Saneamento do Algarve

33.873.665

19.368.560

6.793.166

35%

Eixo II

Proteção e defesa da zona costeira e lagunar da
Ria de Aveiro, visando a prevenção do risco

49.826.159

16.056.665

36.382

0,2%

Eixo II

Medidas Corretivas da Erosão e Defesa Costeira
na Ria Formosa

44.451.254

15.888.989

1.818.449

11%

Eixo II

Adutor Pisão-Beja

40.745.066

32.073.913

25.718.796

80%

Eixo II

Adutor Amoreira-Pias

39.357.589

30.503.018

273.559

1%

27.344.625

20.227.875

9.779.149

48%

36.485.945

30.992.228

44.068

0,1%

Centros de Processamento de Resíduos de
Eixo III Santa Maria, São Jorge, Pico e Faial e
selagem/remoção de lixeiras
Eixo III
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No que respeita a estas operações, duas ainda não registavam execução financeira no final de 2013 sendo que
uma delas celebrou contrato no início daquele ano - Sistema Integrado de Distribuição de Água e Recolha de
Efluentes dos Municípios do Noroeste - 1ª Fase e a operação Projeto de abastecimento de água em alta ao
concelho da Covilhã tem tido algumas questões relativas à disponibilidade dos terrenos que têm atrasado o seu
arranque e que, provavelmente, conduzirão a uma reprogramação deste projeto.
De destacar ainda que existe um Projeto Ambiental já concluído - Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro –
Saneamento do Douro 7.ª Fase, quando considerada a taxa de execução do Fundo , embora não formalmente
encerrado. Pelos motivos explicados na Ficha de Projeto Ambiental, a despesa elegível ainda não se encontra
na totalidade validada - existiu um regime de bonificação que antecipou o pagamento de Fundo, a uma taxa de
cofinanciamento superior à aprovada, o que se refletiu quer no Fundo executado, quer no Fundo pago,
existindo agora a necessidade de justificar a despesa elegível executada.

Tabela 4.3. | Lista dos Projetos Ambientais concluídos

Eixo
Prioritário

Designação do Projeto Ambiental

Beneficiário

Data de
conclusão

Custo Total Final
do Investimento
(Mil Euros) (*)

Eixo II

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro
– Saneamento do Douro 7.ª Fase

Águas de Trás-os-Montes e
Alto Douro, SA

31-12-2013

34.466

(*) Custo total final indicativo, dado que o projeto ainda não se encontra formalmente encerrado e ainda existem despesas a submeter.

No que respeita às restantes operações, no Anexo XIX é apresentada a ficha de cada um dos Projetos
Ambientais com o ponto de situação a 31.12.2013 e traça-se o ponto de situação do progresso das diferentes
fases dos projetos aprovados.
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5. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A dotação global de FEDER prevista no Eixo VI - Assistência Técnica – destinada ao financiamento das
atividades de preparação, gestão, controlo, acompanhamento, avaliação, informação e disseminação do
Programa, incluindo o reforço da capacidade administrativa e técnica para a sua execução – é de 48.578.698
euros, correspondendo a 1,12 % do financiamento comunitário total do Programa (FEDER e Fundo de Coesão)
e 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.
A dotação programada acima referida reflete uma redução de 20 milhões de euros, ocorrida no âmbito da
reprogramação do Programa em 2013 e determinada após a avaliação das necessidades de financiamento
previstas para os custos de funcionamento das estruturas do POVT e dos Organismos Intermédios até ao final
de 2015, o que permitiu reforçar o Eixo Prioritário V em igual montante (vide ponto 1 deste Relatório).
Durante o ano de 2013 foram aprovadas as quatro candidaturas entradas no âmbito do Aviso POVT-73-201254, que decorreu até ao final do ano de 2012, relativas aos quatro organismos intermédios do POVT – IDR,
DRPFE, APA, IP e DGAI e que preveem as despesas de funcionamento destas quatro estruturas entre 2013 e
2015.

Quadro 62 | Ponto de situação dos Avisos do Eixo VI – Assistência Técnica
Dotação
de cada
Data
Aviso
Encerramento
(Fundo)
(Mil €)

Avisos

Data
Abertura

VT-73-2007-03

21-Dez-07

31-Mar-08

VT-73-2008-15

02-Mai-08

15-Dez-08

VT-73-2009-21

16-Mar-09

VT-73-2009-30

07-Set-09

VT-73-2010-38

Candidaturas

Aprovações

Execução

Fundo
EX
(Mil €) (Mil €)

Indicadores Financeiros

PG
(Mil €)

Taxa
Compromisso
(%)

Taxa
Execução
(%)

Taxa
Realização
(%)

nº

Fundo
(Mil €)

nº

20.000

2

5.080

2

1.413

1.412

1.412

7%

7%

100%

15.000

5

7.446

5

4.500

4.491

4.474

30%

30%

100%

31-Mar-09

500

1

168

1

167

120

120

33%

24%

71%

31-Dez-09

10.000

7

9.478

6

4.720

4.564

4.522

47%

46%

97%

18-Ago-10

30-Set-10

10.000

6

8.586

6

4.277

4.115

4.164

43%

41%

96%

VT-73-2011-44

22-Ago-11

09-Set-11

32.000

6

23.688

6

22.636

6.732

7.636

71%

21%

30%

VT-73-2012-54

26-Nov-12

31-Dez-12

3.000

4

3.054

4

2.756

109

109

92%

4%

4%

TOTAL

31

57.500

30

40.469 21.544 22.436

53%

A taxa de compromisso do Eixo, como podemos verificar no Anexo II é de 83%, comportamento este que se
justifica pela diminuição da dotação programada no Eixo. Constata-se que, no final de 2013, se encontra
comprometido 70% do fundo candidatado inicialmente. Esta situação deve-se às sucessivas reprogramações
em baixa que as operações têm vindo a sofrer, de modo a adequar a sua configuração ao que foi a exigência
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relativa às despesas de funcionamento das estruturas de apoio técnico nos vários anos do seu funcionamento.
Embora estas operações já estejam concluídas fisicamente, várias questões de ordem técnica não permitiram
ainda encerrar formalmente, pelo que são reprogramadas para ajustamento à sua execução.
A taxa de realização do Eixo, 53%, resulta da baixa taxa de realização do Aviso POVT-73-2011-44 – 30%, onde se
enquadra a operação relativa à Assistência Técnica POVT (2012 - 2015) com elevado montante aprovado e com
uma taxa de execução de 29% e do taxa de realização do Aviso aberto em 2012 e decidido em 2013, ser de
apenas 4%.
O volume financeiro associado às novas aprovações é totalmente anulado pelas descativações que ocorreram
pelos motivos expostos anteriormente, tendo-se verificado um decréscimo do montante comprometido de
2012 para 2013.

Quadro 63 | Fundo comprometido e executado no Eixo VI
Unid: €
Eixo VI
2012

Variação
2013/2012

2013

Total

Descativações

Novas
Aprovações

Total

(%)

Fundo
Comprometido

42.799.118

-5.085.662

2.755.862

40.469.318

-5%

Fundo Executado

17.582.356

21.543.869

23%

No que respeita à implementação dos projetos, e considerando o período 2007/2013, o montante FEDER
executado atingiu cerca de 21,5 milhões de euros, tendo o ano de 2013 representado um acréscimo de 23% no
fundo executado face ao ano de 2012.
A taxa de execução do Eixo situa-se nos 44% (em 2012, era de 12%), o que se justifica pela diminuição da
dotação programada e por algum avanço já registado na execução das operações Assistência Técnica POVT
(2012 - 2015) e das operações da responsabilidade dos Organismos Intermédios do POVT, relativas às
atividades de 2012. Por outro lado, ainda configura uma taxa de execução relativamente baixa (as taxas de
execução mais baixas são as dos Eixos III e IV pelos motivos expostos anteriormente), dado que as operações
aprovadas em 2013 têm ainda uma execução praticamente inexpressiva.
No que respeita aos progressos do Eixo VI relativamente à realização física, os principais resultados alcançados
até ao final de 2013, são os que constam da tabela 5.1.
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Tabela 5.1 | Realização Física do Eixo Prioritário 6

Indicadores

2008

2009

2010

2012

2013

_

_

_

n.a

n.a

n.a

_

_

_

n.a

n.a

n.a

2011

2015

Indicadores Eixo (alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006
Realização
Contratada
54. Taxa de
execução da
Despesa Fundo
(ano n-3) (%)

_

_

Realização
Executada
Meta

100%

Valor de
Referência
Realização
Contratada
55. Taxa de
execução da
Despesa Fundo
(ano n-2) (%)

_

_

Realização
Executada
Meta

100%

Valor de
Referência
Realização
Contratada

75%

56. Nível de
desmaterialização Realização
de processos
Executada
associados a
fluxos financeiros Meta
(5)
Valor de
Referência

57. Nível de
desmaterialização
de processos
associados a
programação e
acompanhamento
(%)

Realização
Contratada

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

70%

Realização
Executada
Meta

100%

80%

100%

70%

90%

90%

70%

90%

90%
100%

Valor de
Referência

Ao nível dos resultados, expressos na Tabela 5.1, 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 informação).
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Gráfico 16 | Repartição do financiamento comunitário aprovado, por beneficiário
Direcção-Geral do
Ordenamento do
Território e
Desenvolvimento
Urbano
507.963

Instituto de
Desenvolvimento
Regional
1.262.100

Direcção Regional do
Planeamento e Fundos
Estruturais
155.212
Direção-Geral de
Administração Interna
2.031.723
Agência Portuguesa do
Ambiente, I.P
1.650.488

Secretaria-Geral do
Ministério da Economia
34.860.454

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 Pessoal” com cerca de 16 milhões de euros, que representou
cerca de 64,61% da despesa pública validada no período entre 2007 e 2013, enquanto as despesas com
“Aquisição de Bens e Serviços” representaram cerca de 32%, com 7 milhões de euros de despesa elegível
validada, representando a componente “Despesas de Capital” apenas cerca de 3,4% correspondendo a uma
execução de 837 mil euros.

Gráfico 17 | Repartição da despesa pública validada por agrupamento económico de despesa (2007-2013)

729.687

Aquisição de bens de
capital

837.005
Fundo

6.894.646

Aquisição de bens e
serviços

Despesa Elegível
Validada

7.908.674

13.919.536

Despesa com o pessoal

15.966.748
0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

No agrupamento económico «Despesas com o pessoal» consideram-se todas as espécies de remunerações
principais, de abonos acessórios e de compensações que, de forma transitória ou permanente, sejam
satisfeitos pela Administração Pública, tanto aos seus funcionários e agentes como aos indivíduos que, embora
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não tendo essa qualidade, prestem, contudo, serviço ao Estado nos estritos termos de contratos a termo, em
regime de tarefa ou de avença.
Compreendem-se, também, no âmbito deste agrupamento, as despesas que o Estado, como entidade patronal,
suporta com o esquema de segurança social dos seus funcionários.
Relativamente ao agrupamento «Aquisição de bens e serviços» incluem-se, de um modo geral, as despesas
quer com bens de consumo (duráveis ou não) a que não possa reconhecer-se a natureza de despesas de capital
quer, ainda, com a aquisição de serviços especializados, de consultadoria, de comunicação e outros,
indispensáveis às atividades de gestão do Programa.
Finalmente, a despesa enquadrada na tipologia «Aquisição de bens de capital» inclui, entre outras, as despesas
com a aquisição (e também as grandes reparações) dos bens que contribuam para a formação de «capital
fixo», isto é, os bens duradouros utilizados, pelo menos, durante um ano, na produção de bens ou serviços,
sem que dessa utilização resulte alteração significativa da sua estrutura técnica (máquinas, equipamentos,
material de transporte, edifícios, outras construções, etc.). Consideram-se, ainda, as despesas com a aquisição
de computadores, terminais, impressoras (hardware) e quaisquer outros bens que, assumindo características
de bens de investimento, possam considerar-se como técnica, direta e exclusivamente ligados à produção
informática. Engloba também as despesas com os produtos informáticos (software) e despesas com o
equipamento social e mobiliário diverso. Como equipamento administrativo entende-se mobiliário, máquinas
de calcular, impressoras, fotocopiadoras e demais equipamento de escritório.
Importa igualmente esclarecer que os dados apresentados não têm correlação com as componentes de
investimento das operações, considerando que a análise realizada incide sobre a classificação contabilística das
despesas públicas.
Dada a expressividade financeira das despesas relacionadas com a aquisição de bens e serviços, que, de 2007 a
2013, contabilizou um total de financiamento comunitário da ordem dos 6,9 milhões de euros, importa
discriminar a sua composição para clarificação das tipologias de despesas incluídas:
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Quadro 64 | Despesas com a aquisição de bens e serviços
Unid: €
Bens e Serviços

2008/2012

2013

Total

Trabalhos Especializados

4.246.548,87

590.407,13

4.836.956,00

Locação de Edifícios

1.056.550,76

321.558,65

1.378.109,41

380.826,90

144.783,14

525.610,04

72.016,96

13.646,85

85.663,81

188.052,25

13.210,20

201.262,45

Deslocações e Estadas

61.612,31

7.738,63

69.350,94

Publicidade

53.808,64

9.304,06

63.112,70

120.044,57

36.073,13

156.117,70

Material de Escritório

49.147,75

1.552,17

50.699,92

Formação

43.311,50

7.623,99

50.935,49

Locação de Material de Transporte

75.845,22

11.595,78

87.441,00

2.644,41

6.796,30

9.440,71

Assistência Técnica

94.088,33

130.496,45

224.584,78

Limpeza e Higiene

88.235,49

26.806,05

115.041,54

Combustíveis e Lubrificantes

21.827,72

4.768,76

26.596,48

Outros Bens e Serviços

20.893,76

6.857,35

27.751,11

6.575.455,44

1.333.218,64

7.908.674,08

Encargos das Instalações
Seminários, Exposições, e Similares
Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria

Comunicações

Conservação de Bens

TOTAL

Importa salientar que as despesas relativas a Trabalhos Especializados respeitam essencialmente a despesas
referentes a serviços técnicos prestados por fornecedores externos que esta Autoridade de Gestão e os
Organismos Intermédios não podem superar pelos seus meios, entre os quais podemos destacar: serviços de
natureza informática (inclui os contratos relacionados com o desenvolvimento e manutenção evolutiva do
Sistema de Informação do POVT), custódia e gestão do arquivo, aquisição de serviços para realização de ações
de acompanhamento e auditoria a operações, aquisição de serviços para verificação da conformidade legal de
procedimentos de contratação pública, entre outros.
Para o período 2007/2013, a repartição anual do montante 7.908.674,08 euros foi a seguinte:

Quadro 65 | Despesas com a aquisição de bens e serviços (valor executado, por ano)
Unid: €

Despesas Correntes
(aquisição de bens e
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2008 (*)

2009

2010

2011

2012

2013

Total

181.555

1.170.757

1.633.652

2.180.034

1.409.458

1.333.219

7.908.674

Programa Operacional Temático Valorização do Território
serviços)

(*) O valor registado em 2008, inclui também a despesa realizada em 2007

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,
continua a surgir a necessidade de esclarecer a imputação das respetivas despesas, no âmbito dos pedidos de
pagamento, o que torna morosa na análise dos respetivos pedidos de pagamento. No ano de 2013 constatouse que alguns Organismos Intermédios apresentaram as despesas referentes à Assistência Técnica de 2013
apenas no final do ano e já mesmo em 2014, o que implicou que as operações tenham tido uma execução
financeira muito tardia face ao previsto em sede de candidatura.
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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 2013, 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) de 1.732.022, sendo que de 1 de Janeiro a 31 de
Dezembro de 2013 o site do POVT contou com 135.758 visitas.
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
28

orientações técnicas, apresentação de novos conteúdos online e a apresentação de candidaturas online .
No decorrer do ano de 2013, foram publicadas 55 notícias online, sendo que a maioria diz respeito à publicação
de inaugurações de projetos cofinanciados pelo POVT e a eventos em que o POVT participou e contribuiu de
forma direta.

28

http://si.povt.qren.pt/
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Figura 1 | Site do POVT com exemplos de notícias publicadas online

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.

Disponibilização dos avisos de abertura de concursos
No decorrer do ano de 2013 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 2013 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:

234

Relatório Anual de Execução | 2013

Quadro 66 | Novos Avisos publicitados no site em 2013
Data

1 de março
de 2013

1 de março
de 2013

1 de março
de 2013

9 de abril de
2013

30 de maio
de 2013
3 de junho de
2013

Eixos Prioritários/Domínios de Intervenção
Eixo II - Prevenção e Gestão de Riscos
Convite à Estrutura de Missão para a Gestão dos Fundos Comunitários (EMGFC) do Ministério da
Administração Interna (MAI)

Convite à Direção Geral de Infraestruturas e Equipamentos (DGIE) do Ministério da Administração
Interna (MAI)

Convite às associações de municípios de fins múltiplos, denominadas Comunidades
Intermunicipais (CIM) e Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto

Convite direcionado aos Municípios e Associações de Municípios e as Associações Humanitárias de
Bombeiros.
Eixo II - Prevenção e Gestão de Riscos
Convite à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC)
Eixo Prioritário IV – Redes e Equipamentos Estruturantes na RAM

Eixo I – Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável

26 de
novembro de
2013
28 de
novembro de
2013
10 de
dezembro de
2013
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Site do POVT.

Eixo II – Prevenção e Gestão de Riscos

15 de julho
de 2013

1 de
novembro de
2013

Site do POVT.

Eixo II – Prevenção e Gestão de Riscos

Eixo I – Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável

14 de
outubro de
2013

Site do POVT.

Eixo II – Prevenção e Gestão de Riscos

2 de julho de
2013

23 de julho
de 2013

Suporte

Convite dirigido ao Metropolitano de Lisboa, E.P.E.

Convite dirigido à Rede Ferroviária Nacional – REFER, EPE
Eixo Prioritário IV – Redes e Equipamentos Estruturantes na RAM

Eixo II - Prevenção e Gestão de Riscos
Convite à Direção Geral de Infraestruturas e Equipamentos (DGIE)
Eixo I – Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável
Convite dirigido ao Metropolitano de Lisboa, E.P.E.

Eixo II - Recuperação de Passivo Ambiental

Eixo II - Prevenção e Gestão de Riscos
Convite à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC)

Eixo II – Ciclo Urbano da Água

Site do POVT.

Site do POVT.

Site do POVT.

Site do POVT.

Site do POVT.

Site do POVT.

Site do POVT.

Site do POVT.

Site do POVT.

Site do POVT.

Site do POVT.
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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 – 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 respeita a informações a
prestar no âmbito dos Domínios de Intervenção da sua responsabilidade.

Figura 2 | Site do POVT com exemplos de avisos de abertura
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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

Figura 3 | Lista de beneficiários publicada no site do POVT
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Materiais publicitários produzidos
A 26 de Março de 2013, na cerimónia de assinatura dos contratos de financiamento relativos a 10 candidaturas
aprovadas no Domínio da Proteção Costeira foi editado um flyer que permitia dar a conhecer as operações em
curso, à data, com financiamento do POVT e do Fundo de Coesão.

Figura 4 | Flyer Proteção Costeira

No âmbito da Comissão de Acompanhamento, realizada em Junho de 2013, no Porto, foi editada uma
publicação dedicada aos financiamentos atribuídos pelo POVT em toda a REGIÃO NORTE. Este jornal serviu
para disponibilizar informação sobre o financiamento comunitário, ao nível do Fundo de Coesão e FEDER,
permitindo uma análise ao nível da NUT III, as operações aprovadas e em execução no âmbito do POVT.
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Figura 5 | Jornal “O POVT no Norte”
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Ações de informação dirigidas a potenciais beneficiários, beneficiários e público em geral
A Comissão Diretiva do POVT realizou nos dias 14 e 15 de Fevereiro de 2013, respetivamente em Lisboa e em
Aveiro, sessões de Esclarecimento destinadas a melhorar a Execução dos Projetos aprovados no âmbito do
POVT, com o objetivo identificar os principais problemas existentes e prestar orientações aos beneficiários do
POVT que possam contribuir para melhorar as condições de execução financeira e de encerramento dos
projetos financiados pelo POVT. Estiveram presentes dezenas de entidades beneficiários do POVT onde foi
possível o esclarecimento mais profundo da execução dos projetos e um contacto direto com as entidades.

Ações realizadas
Exposição de montras do IFDR
O programa de exposições de montras do IFDR de 2013 incluiu quatro exposições sobre as intervenções
comunitárias:

Figura 6 | Painéis de Exposição de montras do IFDR

Exposição em parceria com o IFDR sob o tema «Projetos de Futuro - Ligações para o Desenvolvimento
Sustentável», exibida na sequência da apresentação de resultados do POVT em 2012 e que exibe diferentes
projetos ilustrativos, sobretudo da aplicação do Fundo de Coesão, no âmbito do QREN. Esta foi a última
exposição realizada no edifício sede anterior do IFDR (15 de abril a 8 de agosto). N.º de visitantes estimados:
650. Fisicamente, esta exposição temporária de montras da sede do IFDR teve lugar no seu edifício-sede. Ao
todo foram disponibilizados 16 cartazes sobre as avenidas de Berna e 5 de Outubro, artérias muito
movimentadas em Lisboa, e têm como objetivo divulgar mensagens-chave sobre a aplicação dos Fundos
Estruturais em Portugal.
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Dia da Europa
Para assinalar o Dia da Europa, a Autoridade de Gestão do POVT associou-se às comemorações do dia 9 de
maio assinalando o facto através do site.

Grande Evento Anual do POVT
A Autoridade de Gestão do POVT tinha prevista a realização do Grande Evento Anual para Dezembro de 2013.
Contudo, por uma questão de agenda, o evento foi adiado para 29 de Janeiro de 2014, e realizou-se em Lisboa,
sob o tema Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Balanço e perspetivas futuras.
O local escolhido foi a ETAR de Alcântara, projeto cofinanciado pelo Fundo de Coesão através do POVT, onde
foram disponibilizados suportes com informação gráfica e descritiva relativa a projetos aprovados no âmbito
deste Programa Operacional, anteriormente já utilizados noutras ações de divulgação. Faziam parte da agenda
do evento: a atualização pela Gestora do POVT do ponto de situação relativo aos avanços do mesmo; alguns
exemplos de boas práticas no âmbito de domínios como a Valorização de Resíduos Urbanos e o Ciclo Urbano
da água; balanço e prioridades futuras no âmbito do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável tendo em conta
o horizonte 2020 e apresentação das perspetivas do QEC 2014-2020 neste mesmo âmbito, por elementos da
Comissão Europeia.
O evento terminou com uma visita às instalações da ETAR de Alcântara, por baixo da sua característica e já
distinguida cobertura vegetal.

Figura 7 | Convite enviado para divulgação do Evento Anual do POVT.
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Figura 8 | Participantes e alguns oradores no Grande Evento Anual do POVT na ETAR de Alcântara.

Figura 9 | Visita guiada às instalações da ETAR de Alcântara.
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Jornal “POVT e o Ambiente”
No seguimento da temática do Grande Evento Anual, foi produzido um jornal de 12 páginas intitulado “POVT e
o Ambiente”. Esta publicação pretendia apresentar informação detalhada relativa ao universo dos projetos
cofinanciados pelo Fundo de Coesão através do POVT na área do ambiente, englobando projetos aprovados no
âmbito do Eixo Prioritário II – Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos e no
domínio do ambiente dos eixos prioritários III – Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma dos
Açores e IV – Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma da Madeira.
São identificados, ao longo da publicação, os valores relativos à quantidade de projetos aprovados, do fundo
aprovado e executado alocado a cada tipologia de intervenção, e número de concelhos abrangidos bem como a
distribuição de fundo aprovado por NUT II e por grande tipologia de beneficiário.
Para além da vertente financeira, pretendia dar-se igualmente a conhecer a vertente física do que está
realmente a ser executado, recorrendo-se para tal ao uso de fotografias de alguns dos projetos, tendo em
consideração o espaço disponível.

Figura 10 | Capa da publicação “POVT e o Ambiente”, distribuída no Grande Evento Anual do POVT, a 29 de Janeiro de 2014.
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Figura 11 | Amostra do interior da publicação “O POVT e o Ambiente”.

Aplicação online “Conheça os projetos cofinanciados”
A capa da publicação “O POVT e o Ambiente” serviu ainda para divulgar o lançamento de uma aplicação que
permitirá a consulta de todos os projetos aprovados pelo POVT, quer por eixo prioritário e domínio de
intervenção, bem como por distribuição geográfica, até ao nível do concelho, por designação do beneficiário,
tema ou tipo de operação, perspetivando-se como uma ferramenta poderosa de divulgação física e financeira
da aplicação dos fundos comunitários no âmbito da valorização do território, acessível a todos os cidadãos.
A ideia é que cada consulta devolva ao utilizador a designação do projeto pesquisado juntamente com uma
pequena descrição do mesmo, data de aprovação, um conjunto de fotografias, montantes relativos ao
investimento total e fundo aprovado, eixo prioritário e domínio de intervenção em que se insere, designação
do beneficiário e localização geográfica (NUT II) desse mesmo projeto.
A explicação desta aplicação será posteriormente mais desenvolvida no relatório de execução de 2014 mas
encontra-se online desde o dia 29 de Janeiro de 2014, podendo ser acedida através do link
http://si.povt.qren.pt/POVTPublish ou através do botão “Conheça os projetos cofinanciados”, existente no
menu do lado esquerdo no site do POVT.
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Figura 12 | Layout da aplicação “Conheça os projetos cofinanciados”.
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Execução financeira do orçamento previsto no Plano de Comunicação
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 2013, 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.

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 67 | Custo das ações de comunicação realizadas em 2013
Unid: €
Acumulado 2007-2012

2013

Acumulado 2007-2013

Investimento
Previsto*

Investimento
Realizado

Investimento
Previsto*

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

20.857

5.000

3.760

35.000

24.617

Lançamento público

60.000

100.578

0

0

60.000

100.578

Anúncios Imprensa

200.000

76.717

50.000

0

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

80.000

93.373

20.000

13.458

100.000

106.831

Estudos de Monitorização

175.000

190.082

100.000

0

250.000

190.082

TOTAL

760.000

535.316

215.000

17.218

950.000

5.552.534

Ações Físicas

*Investimento previsto no Plano de Comunicação do POVT
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Na manutenção do site atual do POVT não é feito nenhum investimento financeiro, dado que os meios técnicos
usados pertencem ao POVT e à Secretaria-Geral do Ministério da Economia e do Emprego. O POVT é
responsável pela atualização do mesmo em back office.
Pelo quadro acima apresentado é possível constatar que o POVT executou, até 31 de Dezembro de 2013, 57,8%
do investimento previsto no Plano de Comunicação em ações de divulgação, comunicação e publicidade.

Quadro 68 | Indicadores do Plano de Comunicação
Metas

Execução

2015

Acumulada 2013

Nº de ações de divulgação e informação do Programa

18

44

Nº de publicações a editar com informação sobre o Programa

10

11

70.000

288.670

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

8

4

0

80%

80%

6

1

90%

91%

Cumprimento das obrigações de divulgação do apoio dos Fundos Comunitários
concedido às operações cofinanciadas

100%

100%

Grau de desmaterialização dos procedimentos relativos à apresentação de
candidaturas e dos pedidos de pagamento pelos Beneficiários do Programa

100%

100%

Indicadores

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)

Presença do POVT nos media
Quanto à presença do POVT nos media, assegurou-se em 2013 um fluxo de comunicação regular e positivo
sobre o Programa.
Durante o período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro foram analisadas 344 notícias para o
29

30

31

POVT, que resultaram numa Favorabilidade média de 3,2 pontos e num NetAEV positivo de 57.745 € .

29

Tendência editorial em função da análise textual dos conteúdos das notícias numa escala de 1 a 5.

30

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.
31

Número acumulado de contactos provocados pela informação, em função da soma da audiência dos OCS.
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Dezembro foi o mês mais relevante no impacto mediático, em especial devido à iminente construção da
Barragem de Ribeira de Cortes, na Covilhã, cuja obra prevista com financiamento do POVT, terá que começar
ainda durante o mês de janeiro para beneficiar dos fundos; o tema foi inicialmente abordado no Expresso, mas
acabou por ser aprofundado alguns dias depois no i, o que justifica os elevados valores de Net AVE. Ainda
assim, a notícia com maior impacto mediático do ano ocorreu em maio e reportava à requalificação urbana de
Santo Tirso no JN.
A informação de 2013 foi maioritariamente equilibrada. Ainda assim foram analisadas duas notícias negativas:
em fevereiro na revista Água & Ambiente era noticiado que o POVT estava com uma execução lenta no que
dizia respeito ao saneamento; já em junho o JN deu conta das críticas do Presidente da Liga de Bombeiros ao
Programa pelo atraso na disponibilização de verbas para a construção de quartéis.

Figura 13 | Evolução mensal da presença do POVT nos media

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 (APA);



Instituto de Desenvolvimento Regional da Madeira;



Direção Regional de Planeamento e Fundos Estruturais (DRPFE) dos Açores, através do site do
PROConvergência;



Direção Geral de Administração Interna (Ministério da Administração Interna) através do site
http://Fundoscomunitarios.mai-gov.info.
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Eixo Prioritário II – Domínios de Intervenção Ciclo Urbano da Água, Resíduos Urbanos e Passivos Ambientais
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA, I.P.) tem por missão propor, desenvolver e acompanhar a gestão
integrada e participada das políticas de ambiente e de desenvolvimento sustentável, de forma articulada com
outras políticas sectoriais e em colaboração com entidades públicas e privadas. De acordo com o relatório
anual deste Organismo Intermédio, não foram adotadas medidas específicas para divulgação e informação dos
financiamentos e para a difusão de boas práticas, nem foram realizadas ações de divulgação e sensibilização
nos domínios abrangidos pela delegação de competências.

Eixo Prioritário II – Domínio de Intervenção Prevenção e Gestão de Riscos
Organização: Organismo Intermédio – Direção Geral de Administração Interna (Ministério da Administração
Interna)
A DGAI 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 2013 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 2013 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
http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/vp-drpfe/textoImagem/POVT.htm)
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Figura 14 | Página dedicada ao POVT no website do PROCONVERGENCIA AÇORES

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 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.
Pese embora a situação financeira não ser a mais promissora, este Organismo Intermedio implementou um
conjunto de ações de informação e publicidade das quais se destacam: o Suplemento Anual do Espaço Global, a
Exposição “Fundos Europeus 2007-2013 – Madeira” e distribuição de Flyer, a Exposição de Rua em Maio e a
publicidade em painéis led.
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.
Destaca-se então as seguintes ações de informação e publicidade promovidas pelo IDR no ano 2013:
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Figura 15 | Página dedicada ao POVT no website 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 Avisos para apresentação de candidaturas, nas seguintes tipologias:
- Tipologia “Modernização e Ampliação das Atuais Infraestruturas Portuárias da RAM”, publicado a
04/06/2013, para apresentação de candidaturas entre 04/06/2013 e 21/06/2013: http://www.idr.govmadeira.pt/portal/Detalhes.aspx?IDConteudo=2002&IDMenu=6&IDSubMenu=50&Path=50
- Tipologia “Intervenções que visam a correção torrencial das principais ribeiras da Ilha da Madeira”, publicado
a 29/07/2013, para apresentação de candidaturas entre 23/07/2013 e 20/08/2013: http://www.idr.govmadeira.pt/portal/Detalhes.aspx?IDConteudo=2026&IDMenu=6&IDSubMenu=50&Path=50
Ainda nesta seção, foi publicada uma notícia no dia 21/03/2013 intitulada “Sessão de Esclarecimentos aos
Beneficiários do POVT – Fev. 2013”, atividade que se realizou junto dos beneficiários com o objetivo de
melhorar a execução dos projetos.

Publicidade no exterior:
Painéis Led Vídeo Wall: durante o período entre 01 de Janeiro e 31 de Março foram inseridos 192 spots por dia,
pelos três painéis eletrónicos de rua existentes na cidade do Funchal. Este spot faz menção ao Programa POVT,
as bandeiras da RAM, da Republica Portuguesa e da União Europeia, bem como do Fundo e lema do Programa.
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Figura 16 | Painéis Led Video Wall na cidade do Funchal

Publicações
Newsletter - Nº 40 – Março 2013
Artigo: POVT – Eixo IV – Sessão de Esclarecimentos aos Beneficiários do POVT

Figura 17 | Imagem da Newsletter - Nº 40 – Março 2013

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:
http://www.idr.gov-madeira.pt/portal/Upload/Anexos/Newsletter_Nº%2040_mar.2013(V3).pdf
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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
6.ª edição contou com um artigo da convidada especial, a Deputada ao Parlamento Europeu, Dra. Maria da
Graça Carvalho, os artigos dos “Opinion Leaders” e o espaço destinado aos Jovens, onde é feita referência às
ações desenvolvidas junto de alguns estabelecimentos de educação.
Esta publicação foi impressa e divulgada através do sítio Web do IDR e via e-mail a 372 entidades regionais,
nacionais e comunitárias.

Figura 18 | Revista Espaço Global

Ainda nesta rubrica de “Publicações”, damos destaque a impressão de um Flyer sobre a Execução do Eixo IV do
POVT, distribuído em geral na “Exposição Fundos Europeus 2007-2013 – Madeira”.
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Figura 19 | Flyer “Execução do Eixo IV do POVT”

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 do POVT.

Figura 20 | Exposição de Rua no âmbito das comemorações do Dia da Europa
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Exposição sobre a aplicação dos Fundos Comunitários na RAM - 2007-2013
Designada por Exposição “Fundos Europeus 2007-2013 – Madeira”, onde também estava integrado um painel
sobre o Eixo IV do POVT. Esta exposição foi realizada de 20 a 29 de Novembro de 2013, no Espaço Info Art da
Secretaria Regional da Cultura, Turismo e Transportes – Av. Arriaga no Funchal. Nesta Exposição ocorreram
visitas guiadas, uma a 18 alunos e 2 docentes da Escola Secundária Francisco Franco e outra, a 69 alunos e 6
docentes da Escola Secundária Jaime Moniz.

Figura 21 | Exposição Fundos Europeus 2007-2013 – Madeira

Notícias na Comunicação Social Regional
Em 2013, a imprensa escrita da Região publicitou algumas notícias, onde faz menção ao financiamento Fundo
de Coesão/POVT concedido às operações em curso.

Sessões Informativas nas Escolas
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). Em 2013 foram
abrangidos cinco estabelecimentos de ensino, para um total de 158 alunos e 2 professores. No seguinte quadro
evidenciam-se as Sessões Informativas realizadas em 2013:

Quadro 69 | Sessões informativas nas Escolas em 2013
Nome da Escola

Concelho

Data da
Realização

N.º de
Sessões

N.º de
Alunos

N.º de
Professores

Grau de
Escolaridade

Escola Básica 2º e 3º Ciclos do Caniçal

Santa Cruz

01-Fev-13

1

12

2

9º Ano

Escola Básica 2º e 3º Ciclos do Caniço

Machico

13-Mar-13

1

38

2

9º Ano

Escola Básica 23 Cónego João Jacinto Gonçalves
Ribeira Brava
Andrade (Campanário)

03-Abr-13

1

50

3

9º Ano

Escola Básica e Secundária da Calheta

Calheta

22-Abr-13

1

7

1

CEF

Escola Básica e Secundária Professor Dr.
Francisco de Freitas Branco, Porto Santo

Porto Santo

24-Abr-13

1

51

4

Secundário

5

158

12

TOTAL: 5 Estabelecimentos de Ensino
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Articulação estabelecida no âmbito da Rede de Comunicação QREN (RIC QREN)
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.
No campo do trabalho de coordenação do IFDR, no âmbito da comunicação, foi assegurada a função de
representação na rede de comunicação da DG Regio, no âmbito do FEDER e do Fundo de Coesão, a rede
INFORM. Neste plano, o IFDR participou na organização da delegação portuguesa à 1.ª reunião do ano, bem
como integrou o painel de moderadores da Conferência Telling the Story, organizada pela DG Regio (Comissão
Europeia), realizada em Bruxelas, em dezembro.

Figura 22 | Plenário de abertura da Conferência «Telling the Story».

A presença nestas reuniões é assegurada pela participação dos core members de cada Estado-Membro nos
32

33

respectivos 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 e pela participação
de vários Programas Operacionais do QREN nas reuniões da Rede Inform.
32

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.
33

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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O IFDR desempenhou as funções de representante nacional (core group member) na rede INFORM (DG
Regio/Comissão Europeia). No âmbito destas funções, conduziu a participação da delegação portuguesa,
composta de interlocutores de comunicação nos Programas Operacionais FEDER e Fundo de Coesão, na
reunião, ocorrida em Maio, a 11ª reunião, em Budapeste, Hungria. Nesta reunião ocorreram três intervenções
de membros da delegação, incluindo uma do IFDR, como moderador do grupo de trabalho do Guia de
Comunicação, a ser produzido no seio desta rede europeia.
Em Dezembro, o IFDR e o POVT participaram na Conferência de comunicação dos Fundos «Telling the Story»,
tendo o IFDR participado como moderador do Workshop C1: As Regras de Informação e Comunicação da
Política de Coesão para 2014-2020: uma abordagem prática (DG REGIO e EMPL). Neste painel de debate, os
participantes identificaram, em conjunto, abordagens práticas para equilibrar as exigências regulamentares de
Comunicação com as necessidades específicas de uma comunicação com sucesso no contexto nacional ou
regional.
Ao nível da participação em ações da Rede de Comunicação do QREN, o POVT interveio como membro da rede
nas reuniões que foram promovidas pela respetiva coordenação. Nestas reuniões, o POVT teve uma
intervenção regular onde apresentava as conclusões da reunião de Core Group da rede INFORM, bem como
lançava aos membros da rede os desafios colocados pela Comissão Europeia aos Estados-Membros.

BOAS PRÁTICAS

EVENTO ANUAL DE DIVULGAÇÃO DO POVT
PROGRAMA OPERACIONAL VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

O maior evento, de periodicidade anual, promovido pelo POVT no âmbito da divulgação de resultados, tem como pretensão chegar
a todos os públicos.
O evento em si é, naturalmente, uma boa prática no âmbito da divulgação, uma vez que são aprofundados e explicados de forma
mais detalhada os resultados alcançados. No entanto, consideramos que a opção de realizar anualmente esta iniciativa num
projeto cofinanciado permite dar a conhecer de forma particular esse projeto surgindo assim a oportunidade de demonstrar os
efeitos práticos da aplicação dos fundos junto do público. Exemplo dessa opção de gestão foi a realização do Evento anual de 2012
numa Escola (Escola Secundária de Vergílio Ferreira) e o de 2013 numa Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR de
Alcântara – SIMTEJO).
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BOAS PRÁTICAS

JORNAIS TEMÁTICOS “O POVT NO NORTE” E “O POVT E O AMBIENTE”
PROGRAMA OPERACIONAL VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

Publicações que, para além da realização financeira, privilegiam a divulgação da realização física dos projetos, agrupados por
temática ou territórios de intervenção, facilitando a leitura e a atenção de públicos específicos interessados no conhecimento do
desenvolvimento e da execução das políticas públicas financiadas pelos fundos estruturais no âmbito da valorização do território.
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7. CONCLUSÕES E PREVISÕES PARA 2014

Conclusões de 2013

A atividade do POVT e o avanço dos seus resultados em 2013, ficou marcado pela operacionalização da
reprogramação estratégica do POVT e dos demais Programas do QREN, aprovada pela Comissão Europeia em
dezembro de 2012 e pela implementação das prioridades estratégicas definidas neste quadro para a fase final
de execução deste Programa, previstas em especial nos Eixos Prioritários que beneficiaram de reforço
financeiro no final de 2012, visando as intervenções na área do ambiente e prevenção e gestão e riscos nas
regiões do continente (Eixo II), na Região Autónoma dos Açores (Eixo III) e na Região Autónoma da Madeira
(Eixo IV).
Foi também relevante para a situação deste Programa em 31-dez-2013 a alteração de programação aprovada
pela Comissão Europeia em 8-out-2013, através da qual foi reforçada a dotação financeira do Eixo Prioritário I –
Redes Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes e Mobilidade Sustentável - em 80 milhões de
euros de Fundo de Coesão (com a correspondente redução da dotação do Eixo Prioritário II – Sistemas
Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos) e reforçada também a dotação financeira do
Eixo prioritário V – Infraestruturas e Equipamentos para a Valorização Territorial e o Desenvolvimento Urbano
– em 20 milhões de euros de FEDER (com a correspondente redução da dotação do Eixo Prioritário VI –
Assistência Técnica).
A clarificação das prioridades estratégicas acima referida e o descompromisso de fundos com projetos sem
execução levada a cabo em 2012, no âmbito da “Operação Limpeza”, permitiram a libertação de fundos
necessária à abertura de Avisos para a apresentação de candidaturas que foram lançados a partir de setembro
de 2012 e ao longo de 2013, visando alcançar as metas de compromisso e de realização física e financeira
previstas nos diversos Eixos Prioritários e domínios de intervenção do POVT.
Em resultado do exposto, verificou-se em 2013 um significativo aumento da atividade relacionada com a
apreciação de novas candidaturas submetidas a este Programa, em todos os Eixos e domínios abrangidos pelo
POVT, com especial relevância para os Eixos financiados pelo Fundo de Coesão (Eixo I a IV). Em resultado do
exposto foi aprovado em 2013 um elevado número de candidaturas que provocaram um forte acréscimo de
fundos comprometidos: 618 milhões de euros de Fundo de Coesão e 27 milhões de euros de FEDER,
perfazendo um total de 645 milhões de euros. Para este efeito contribuíram os novos projetos aprovados no
Eixo I (139 milhões de euros), no Eixo II (256 milhões de euros), no Eixo III (69 milhões de euros), no Eixo IV
(154 milhões de euros), no Eixo V (24 milhões de euros) e no Eixo VI (3 milhões de euros). Consta do Quadro nº
19 a identificação das aprovações efetuadas em 2013 por domínio.
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Em 2013 foram decididos a maioria dos Avisos abertos no último quadrimestre de 2012 e em 2013,
evidenciando uma preocupação essencial de celeridade nos processos, tendo em conta a fase avançada do
QREN que o ano de 2013 representou e a aproximação do limite temporal de elegibilidade do mesmo que
exige premência à execução.
As decisões de financiamento aprovadas em 2013 corresponderam também à concretização de importantes
expectativas dos setores e dos respetivos beneficiários deste Programa, sendo também muito relevantes para
a concretização dos objetivos e metas finais do POVT e para a conclusão de fases cofinanciadas em operações
anteriores.
A reprogramação do POVT e dos Programas Operacionais Regionais das regiões convergência do continente,
aprovada no final de 2012, ditou ainda a transição dos POR para o POVT de todas as demais operações
aprovadas pelos POR e que ainda não tinham transitado anteriormente ao abrigo da reprogramação técnica
dos Programas do QREN aprovada no final de 2011, no âmbito dos domínios de intervenção do Eixo Prioritário
II deste Programa – Ciclo Urbano da Água, Prevenção e Gestão de Riscos – Ações Materiais, Reabilitação de
Locais Contaminados e Zonas Extrativa e Otimização da Gestão de Resíduos.
A implementação da transição de operações prevista na reprogramação do POVT e dos POR aprovada no final
de 2012 só foi possível implementar no ano de 2013, tendo provocado um forte acréscimo de compromisso de
Fundo de Coesão no Eixo II do POVT e também um efeito positivo no aumento da execução financeira de 2013,
uma vez que as operações transitadas para o POVT no ano transato tinham já elevado grau de realização
aquando da transição para este Programa.
Este processo de transição de operações envolveu a transferência dos POR das regiões convergência do
continente para o POVT de um total de 189 operações, com um montante global de Fundo de Coesão aprovado
de 96,9 milhões de euros, correspondendo à totalidade das operações que ainda não tinham transitado no ano
anterior, nos diversos domínios do ambiente cuja elegibilidade tinha passado para o Eixo II do POVT aquando
da reprogramação aprovada no final de 2011.
Por outro lado, continuaram a verificar-se em 2013 os efeitos do contexto macroeconómico que levaram a
medidas de contenção orçamental que condicionaram a disponibilidade de recursos financeiros nacionais para
a execução dos projetos aprovados pelo POVT na maioria das entidades beneficiárias, nomeadamente as que
consolidam para contas públicas nacionais, pelo que se revelou necessário adotar em 2013 medidas idênticas
às que já tinham sido implementadas no final de 2012, nomeadamente o aumento das taxas de
comparticipação comunitária para os projetos aprovados e em execução.
Este aumento também contribuiu para um acréscimo de compromissos com projetos aprovados na ordem dos
84 milhões de euros de Fundo de Coesão, com particular relevância no Eixo Prioritário I (57 milhões de euros),
pelo facto de acolher os grandes investimentos em infraestruturas de transportes ferroviários (REFER),
rodoviários (EP) e metropolitanos (Metro do Porto e Metro de Lisboa) e no Eixo Prioritário II (27 milhões de
euros), cujas taxas foram majoradas para 100% nos casos excecionais das entidades que consolidam para as
contas públicas, por razões que decorreram da necessidade de cumprimento do objetivos e metas definidos
para a execução do Orçamento de Estado de 2013.
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No caso do FEDER, foi também aprovado em 2013 o aumento das taxas de comparticipação (de 70% para 85%)
dos projetos do Eixo V que são executados por entidades do ensino superior (Universidades e Institutos
Politécnicos). Este aumento provocou um acréscimo de compromisso de 21 milhões de euros de FEDER.
Todos os aspetos referidos provocaram um forte acréscimo de compromissos do POVT em 2013, nalguns casos
para além da dotação de fundo prevista para os respetivos Eixos e domínios de intervenção, pelo que foi
necessário continuar a promover ao longo do ano de 2013 o descompromisso de fundos não executáveis,
resultantes de adjudicações abaixo do previsto e quebras de execução das operações aprovadas. Em resultado
destas medidas, foi conseguido um descompromisso global de fundos no POVT de 113 milhões de euros, dos
quais 66 milhões de euros de Fundo de Coesão e 47 milhões de euros de FEDER.
A reprogramação aprovada no final de 2012 previu também a passagem para o POVT de um novo domínio 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.
Em 2013 foi concretizada a abertura deste novo domínio, tendo o respetivo Regulamento Específico sido
aprovado pela Comissão Ministerial de Coordenação do POVT e os Critérios de Seleção sido aprovados
Comissão de Acompanhamento na sua 8.ª reunião, realizada em junho de 2013. Procedeu-se à abertura do
Aviso em julho de 2013 e as candidaturas foram apresentadas até ao final de setembro de 2013, não tendo
sido possível a decisão sobre as mesmas até ao final desse ano, por terem entretanto sido colocadas dúvidas
pela Comissão Europeia em relação ao financiamento a atribuir, tendo em conta que são projetos geradores de
elevadas poupanças de custos, estando ainda a ser estudada a melhor solução para o efeito a qual se espera
concretizar em 2014.
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 se concretizou em janeiro de 2013, com a rescisão da
operação no POVT, o que implicou uma redução do compromisso de FEDER e da execução financeira de 30
milhões de euros de FEDER no Eixo V do POVT.
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, tiveram efeitos muito relevantes no avanço e na situação deste Programa em 2013, após a
operacionalização dessas medidas. Por outro lado, as medidas previstas na reprogramação do POVT aprovada
8 de outubro de 2013 tiveram já efeitos no próprio ano de 2013, em resultado do reforço da dotação financeira
do Eixo I e do Eixo V deste Programa.
Em resultado de todos os aspetos referidos, o volume total de fundos comprometidos no POVT com projetos
aprovados aumentou de forma significativa em 2013, tendo ascendido a 735 milhões de euros (733 milhões de
euros de Fundo de Coesão e 2 milhões de euros de FEDER). Este avanço fez com que a maioria dos Eixos do
POVT apresentasse no final de 2013 a totalidade dos Fundos comprometidos com projetos aprovados, alguns
dos quais já em overbooking, com maior expressão no caso do Eixo Prioritário I.
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A execução financeira do POVT registou uma evolução positiva em 2013, tendo sido validado um volume global
de fundos que ascendeu a 609,8 milhões de euros, dos quais 547,7 milhões de euros de Fundo de Coesão e
62,1 milhões de euros de FEDER. A taxa de execução financeira global do POVT passou assim de 55,8% no final
de 2012 para 69,8% no final de 2013, o que representa um acréscimo de 14 pontos percentuais.
O ritmo de crescimento da execução financeira do Programa em 2013 foi, no entanto, inferior ao registado no
ano de 2012 (ano em que tinha registado um crescimento de 21,2 pontos percentuais) evidenciando assim
alguma desaceleração. Ao nível de cada Fundo os níveis de crescimento da execução financeira em 2013 foram
bastante diferenciados, com o Fundo de Coesão e evidenciar maior dinamismo que o FEDER, o que é uma
tendência normal face à dimensão dos montantes aprovados e ainda não executados em cada um destes
fundos.
Ao nível dos Eixos Prioritários assinala-se a evolução positiva do Eixo II, que contribuiu com um volume global
de fundo executado de 321,6 milhões de euros, e do Eixo IV, que contribuiu com um volume global de fundo
executado de 44,6 milhões de euros. O Eixo I deu também um contributo significativo para execução financeira
do ano de 2013 (174 milhões de euros), embora evidenciando uma desaceleração bastante grande face ao ano
de 2012 (em que o contributo deste Eixo foi de 435,3 milhões de euros). A evolução da taxa de execução do
POVT em 2013 foi assim coerente com os montantes aprovados e ainda não executados em cada um dos Eixos,
tendo o Eixo II assumido a liderança que era expectável.
No FEDER (Eixos Prioritários V e VI) a forte desaceleração na execução financeira que foi verificada em 2013
tem explicação no elevado grau de maturidade e de concretização bastante elevados que já haviam sido
incorporados na execução financeira do Programa em anos anteriores.
Para a execução financeira do ano de 2013 contribuíram diversos fatores, nomeadamente a aceleração da
realização física e financeira dos projetos aprovados, nomeadamente os que já evidenciavam níveis mais
elevados de maturidade e que aceleraram a sua execução em 2013, mas também a transição das operações
dos POR (80 milhões de euros) e o aumento das taxas de cofinanciamento das operações.
O volume global de pagamentos aos beneficiários ascendeu em 2013 a 603,2 milhões de euros, o que está em
linha com a evolução já referida no avanço da execução financeira do respetivo ano, mas que evidencia
também uma desaceleração em relação ao volume de pagamentos que tinha sido atingido em 2012 (1.110
milhões de euros).
É de referir o efeito muito positivo dos diversos mecanismos de adiantamento em vigor no ano de 2013 e que
permitiram assegurar aos beneficiários um nível global de pagamentos dos projetos cofinanciados pelo POVT
bastante elevado, concedendo-lhes a liquidez de que necessitavam para assegurar a execução financeira dos
projetos aprovados.
É de salientar neste âmbito a continuidade ao longo de todo o ano de 2013 do mecanismo de adiantamento
top-up, o qual permitiu que os pagamentos relativos aos pedidos apresentados tenham sido efetuados à taxa
de 95%., tendo ascendido a um montante total de 67,9 milhões de euros, o que representa uma fatia de cerca
de 11 % do total de pagamentos efetuados em 2013.
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Reforçaram também a sua relevância em 2013 os adiantamentos concedidos com base em faturas, cujo
montante global de pagamentos ascendeu a 130,8 milhões de euros, o que representa cerca de 22% do total
de pagamentos realizados no ano de 2013. Esta modalidade de pagamentos tem vindo a aumentar a sua
expressão no Programa, uma vez que permite minimizar as necessidades financeiras dos beneficiários através
do recebimento prévio da 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 e II, para casos devidamente fundamentados baseados em estimativa de
despesas a pagar pelas entidades beneficiárias no prazo de 90 dias, no caso das entidades que consolidam para
as contas públicas nacionais e que decorram da necessidade de cumprimento dos objetivos e metas definidos
para a execução do Orçamento de Estado para 2013. Esta modalidade de adiantamento permitiu atingir um
volume global de pagamentos de 87,5 milhões de euros, o que corresponde a cerca de 15% do total de
pagamentos efetuado em 2013.
O volume total de pagamentos relativos a reembolsos (234,8 milhões de euros) e aos projetos transitados dos
POR (79,8 milhões de euros) ascendeu a um total de 314,6 milhões de euros, o que representa 52% do total de
pagamentos realizados em 2013.
Em face do exposto, pode pois concluir-se por uma melhoria dos indicadores de performance do POVT em
termos de aprovações, cumprindo assim o objetivo de absorção quase total dos fundos programados,
melhorando assim de forma muito significativa face à situação que se verificava no final de 2012. No entanto,
no que respeita à execução financeira do Programa a evolução verificada em 2013 embora positiva não atingiu
os níveis desejáveis, o que provoca exigências adicionais nas metas de execução deste Programa em 2014 e
2015, tendo especialmente em conta os elevados montantes de Fundo de Coesão que falta executar nos Eixos
II, III e IV.
No que respeita à despesa fundo certificada à Comissão Europeia em 2013 verificou-se um montante global
muito significativo (941,8 milhões de euros), o qual foi inclusive superior ao montante certificado em 2012
(916,8 milhões de euros). Para esta situação contribuiu de forma muito positiva o efeito de majoração em 10
pontos percentuais que o mecanismo top-up acresceu aos montantes da despesa Fundo validada à taxa do
Eixo.
A despesa total acumulada que foi certificada à Comissão Europeia até ao final de 2013 assegurou o
cumprimento da regra N+2 quer no Fundo de Coesão quer no FEDER. Mesmo sem o efeito do mecanismo topup o nível de despesa Fundo certificado em 2013 teria sido suficiente para cumprir a regra N+2 no Fundo de
Coesão e no FEDER.
Continuou a verificar-se em 2013 o efeito muito positivo na taxa de compromisso e de execução do POVT
resultante do conjunto dos Grandes Projetos com decisão favorável de financiamento da Autoridade de Gestão
e confirmação da CMC mas ainda não aprovados pela Comissão Europeia, constituído por 10 Grandes Projetos,
que envolvem um elevado volume de Investimento e de Financiamento Comunitário, com especial relevância
no Eixo Prioritário I.
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Verificou-se em 2013 a aprovação pela Comissão Europeia de três novos Grandes projetos do POVT e a
alteração da Decisão de financiamento de mais três Grandes Projetos do POVT que já tinham sido aprovados
anteriormente e que foram reprogramados. O POVT chegou pois ao fim de 2013 com um total de seis Grandes
Projetos já aprovados pela Comissão Europeia e 10 Grandes Projetos notificados à CE e ainda não aprovados,
encontrando-se em diferentes fases de análise e de resposta por parte das autoridades nacionais às questões
suscitadas pela Comissão Europeia.
É de salientar a importância dos Grandes Projetos do POVT que foram aprovados em 2013 pela Comissão
Europeia, dada a sua relevância estratégica e elevado volume de investimento e de financiamento comunitário,
para além da estabilidade jurídica financeira que tais aprovações acresceram a este Programa. Os GP
aprovados pela Comissão Europeia em 2013 foram pois os seguintes:
Extensão da Rede de Metro do Porto entre Estádio do Dragão e Venda Nova (Eixo I);
Águas do Ave – Alargamento do sistema de saneamento (Eixo II);
Sistema Integrado de Abastecimento em Alta da Simarsul: Barreiro, Moita e Seixal (Eixo II).
Apesar da evolução positiva verificada na aprovação de alguns Grandes Projetos pela Comissão Europeia em
2013 e na instrução dos demais Grandes Projetos novos em 2013, o avanço em termos de aprovações não foi
ainda o que seria desejável nesta fase, uma vez que até 31 de dezembro de 2013, apenas seis Grandes Projetos
tinham sido aprovados pela Comissão Europeia do conjunto de 16 Grandes Projetos notificados à CE até 31dez-2013.
Os dez Grandes Projetos já notificados mas ainda não aprovados pela CE até 31-dez-2013 envolvem um
financiamento comunitário de 744 milhões de euros e uma execução financeira já validada até 31-dez-2013 de
522 milhões de euros, o que é muito significativo para este Programa. Assim sendo, a possibilidade
regulamentar permitida a partir de 2009 de considerar nos níveis de aprovação e de execução financeira do
Programa os Grandes Projetos que ainda não se encontrem aprovados pela CE continuou a ter uma relevância
muito positiva no POVT.
Do conjunto dos dez Grandes Projetos já notificados à CE e ainda não aprovados, a situação em 31-dez-2013
era a seguinte: quatro estavam em apreciação na Comissão Europeia e sete tinham os processos de análise
interrompidos pela Comissão Europeia, para esclarecimentos e resposta a questões colocadas pela CE, o que
tem vindo a ser respondido e se prevê concluir até ao final do mês de maior de 2014.
A título de conclusão, podemos referir que os objetivos fixados para 2013, constantes do Capítulo 7 do
Relatório anual de execução do POVT de 2012 e seguidamente indicados, foram, de uma maneira geral,
cumpridos, sendo de destacar os seguintes aspetos:


Concluir o processo de operacionalização da transição de operações dos POR para o POVT que ainda
não tinham transitado em 2012, em cumprimento da reprogramação estratégica do POVT aprovada
em 10 de dezembro de 2012.
Este objetivo foi integralmente cumprido em 2013, tendo sido assegurada a transição para o POVT de
todas as operações que reuniam condições para o efeito e respetivo histórico e execução financeira.
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Concluir o processo de análise de todas as candidaturas apresentadas ao POVT e em análise no final
de 2012 e recebidas no ano de 2013.
Este objetivo foi maioritariamente cumprido, através da decisão da maior parte das candidaturas
submetidas ao POVT no final de 2012 e no ano de 2013. Não foi possível decidir até 31-dez-2013 sobre
as candidaturas apresentadas no domínio da “Eficiência Energética” e sobre alguns Avisos abertos no
2.º semestre de 2013 no domínio da Prevenção e Gestão de Riscos, tendo a conclusão da análise
destas candidaturas transitado para 2014.



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+2.
Não foi possível cumprir integralmente este objetivo, uma vez que a taxa de execução financeira do
POVT apurada no final de 2013 se ficou nos 69,8%, registando-se assim um desvio de 2,2 pontos
percentuais, o qual tem pouco significado e não pôs em causa o cumprimento dos objetivos
financeiros globais do Programa.



Apresentação de propostas de certificação de despesas ao IFDR, no montante de 1.351 milhões de
euros, a que correspondia uma previsão de Fundo de 1.113 milhões de euros.
Não foi possível cumprir integralmente este objetivo, uma vez que o montante total de Fundo
correspondente à despesa certificada em 2013 ascendeu a 978,6 milhões de euros (817,2 milhões de
euros de Fundo de Coesão e 161,4 milhões de euros de FEDER). O desvio apurado é porém muito
pouco relevante e não pôs em causa o cumprimento da regra N+2, como já foi referido.

Podemos assim concluir que todos os objetivos e metas fixados para 2013 foram maioritariamente cumpridos,
uma vez que as diferenças assinaladas foram muito pouco significativas.

Previsões para 2014

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 e do POVT, as grandes perspetivas que se colocam para
este Programa em 2014 centram-se nos seguintes aspetos:


Concluir o processo de decisão relativo às candidaturas que se encontravam em análise no final de
2013, até ao final do 1.º semestre de 2014.



Continuar a dar prioridade ao aumento da execução financeira do POVT, com especial relevância para
o Fundo de Coesão, de modo a atingir em 31 de dezembro de 2014 uma taxa de execução financeira
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global do Programa superior a 80%, a qual revela compatibilidade com o cumprimento da Regra N+2,
que tem particulares exigências no ano de 2014.


Apresentação de propostas de certificação de despesas de Fundo de Coesão à Autoridade de
Certificação, cujo total previsto ascende a 577 milhões de euros, incluindo a majoração de 10 pontos
percentuais relativa ao top-up, tendo em conta que foi aprovado o prolongamento da sua vigência até
ao final de 2015. Não foi efetuada previsão para o FEDER, já que, com a 2ª certificação apresentada à
Comissão Europeia em 2013, as transferências da CE já atingiram os 95% da programação, muito
embora se preveja continuar a certificar despesas.



Conferir grande prioridade à instrução dos novos Grandes Projetos aprovados em 2013 e resposta aos
pedidos de esclarecimentos da Comissão Europeia, visando a aprovação comunitária de todos os
Grandes Projetos do POVT até ao final de 2014. Para este efeito, serão reforçados os procedimentos
adotados e uma validação rigorosa das ACB e da sua coerência com os pressupostos da candidatura.



Manter o acompanhamento mensal da execução das operações aprovadas e o ajustamento do
financiamento aprovado para as mesmas. Em relação às operações que não tenham execução ou que
tenham baixa execução, será desencadeado o processo de cancelamento ou de reprogramação “em
baixa”, no sentido de eliminar ou reduzir compromissos financeiros do Programa, quando não se
preveja a sua execução, libertando Fundos não executáveis. Será ainda intensificado o procedimento
de reprogramação “em baixa” das operações que tenham correções financeiras aplicadas aos
procedimentos de contratação pública e outras situações que provoquem quebras de execução nas
operações aprovadas.



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 que faltam concluir
para o cumprimento do Plano de Acompanhamento de 2012/2013 que se encontra aprovado. Prevêse assim realizar em 2014 o acompanhamento físico e financeiro de um total de 145 operações
aprovadas, a realizar através de recursos próprios da Autoridade de Gestão deste Programa e dos
Organismos Intermédios (75) e de recursos externos adjudicados para o efeito (70);



Concluir o Estudo de Avaliação Intercalar do POVT até ao final do 1.º semestre de 2014.
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